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Serious Request 
Deze week gonst de school van activiteiten in het kader van Serious Request. De 

leerlingen van de derde klas hadden allerlei activiteiten bedacht, die op het laatste 
moment niet door konden gaan en worden nu ingehaald. Het is prachtig om te zien 
hoe iedereen zijn beste beentje voorzet, er zijn veel lekkere dingen gemaakt die 

verkocht worden, maar ook verschillende activiteiten, tijdens de pauzes en na 
schooltijd. 

 

Flexweek 
In de vorige nieuwsbrief hebben we de flexweek, die volgende week plaatsvindt, al 
aangekondigd. Dat we nu zo laat pas kunnen communiceren, hing heel erg af van 

de maatregelen die er in het kader van corona nog gelden. Nu allerlei zaken 
duidelijk zijn, kunnen we er weer een echte week leren van en met elkaar, binnen 

en buiten de school van maken. 
 
We hebben eerst het rooster lesvrij gemaakt en vervolgens alle activiteiten er in 

geplaatst. Op sommige momenten hebben we de lessen die dan nog door konden 
gaan weer teruggeplaatst. In Zermelo ziet een leerling dus “act” = activiteit, of ziet 

een les. De lessen spreken voor zich, maar de activiteiten, die niet per se gelijk 
vallen met de lestijden, worden hieronder per klas uitgelegd. Het is belangrijk dat 
de leerlingen met de fiets naar school komen, want ze zullen vaak op eigen 

gelegenheid naar een activiteitenplek moeten rijden. Op de volgende pagina’s staat 
per klas waar ze moeten zijn en in een schema is een weekoverzicht gemaakt. 
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Eerste klas: 
- Maandag 21-2: SPORT op school, lesuur 1 t/m 3; leerlingen moeten om 8:30 uur 

omgekleed op school zijn. Wel kleding meenemen, voor de lessen daarna. Klas 1a 

heeft een blokuur LB (4+5) en klas 1b heeft een blokuur LB (6+7). De rest wordt 

opgevuld met lessen. 

 

- Dinsdag 22-2: project MOVE. Dit project bestaat uit vier delen, leerlingen gaan 

activiteiten bedenken om het in de wijk mooier te maken. Deel 1 is tijdens het eerste 

lesuur; deel 2 tijdens het tweede en derde lesuur. Dit is op school. Daarna zijn 

eventueel nog lessen. 

 

- Woensdag 23-2: Er zijn geen lessen deze dag, wel project FASHION CLASH. Het is 

een project waarbij de leerlingen een logo van Tilburg Noord ontwerpen, dat later op 

een eigen kledingstuk wordt gezet. Dit project bestaat uit drie delen, een is er op 

school en twee op het Verdiplein. Klas 1a is om 10.45 op Verdiplein 107-108. De 

activiteit duurt tot 12.45 uur. Daarna gaan deze leerlingen naar school om het 

tweede deel te volgen: van 13:30 – 15:30 uur. Voor klas 1b is het op school van 

10:45 uur tot 12:45 uur. Daarna fietsen ze naar Verdiplein 107-108 om daar deel 

twee te volgen van 13:30 - 15:30 uur.  

 

- Donderdag 24-2: vandaag hebben de leerlingen het derde en laatste deel van 

FASHION CLASH op het Verdiplein. Klas 1a van 10:45 uur tot 12:45 uur en klas 1b 

van 13:30 tot 15:30 uur. Er kunnen lessen zijn voor of na de activiteit. 

 

- Vrijdag 25-2: de hele dag staat in het teken van MOVE. Tijdens deel 3 gaan de 

leerlingen in de ochtend de wijk in. Tijdens het zesde lesuur doen de leerlingen deel 

4: feestelijk afsluiten van het project. Er zijn verder geen lessen. 

 
Tweede klas: 

- Maandag 21-2 staat de hele dag in het teken van FASHION CLASH. Het is een 

project waarbij de leerlingen een logo van Tilburg Noord ontwerpen, dat later op een 

eigen kledingstuk wordt gezet. Dit project bestaat uit drie delen, twee zijn er op 

school en één op het Verdiplein. Een klein groepje leerlingen uit 2a,2b en 2c heeft het 

tweede uur nog een activiteit bij levensbeschouwing. De leerlingen die het betreft 

weten het. 

Klas 2a start met ronde 1 op Verdiplein 107-108 van 10.45 – 12.45 uur. Klas 2b en 

2c hebben deze ronde op school, ook van 10:45 uur tot 12:45 uur. 

In de middag zijn de tijden van ronde 2 13:30 – 15:30 uur. Klas 2a en 2c hebben 

deze tweede ronde op school, klas 2b op Verdiplein 107-108. 

 

- Dinsdag 22-2 staat in het teken van een BLIKSEMSTAGE en de derde ronde van 

FASHION CLASH. 

Klas 2a en 2c hebben in de ochtend een bliksemstage op school of buiten de school. 

Dat horen ze van de mentor. De stage is van 9:30 uur tot 12:00 uur. Klas 2a heeft 

daarna ronde 3 van FASHION CLASH op school ( 13:30 – 15:30 uur) en klas 2C 

gaat daarna naar Verdiplein 107-108 voor ronde 3 van FASHION CLASH. 

Klas 2b heeft ronde 3 van FASHION CLASH op school van 9:30-11:30 uur. Daarna 

gaan ze in twee groepen op bliksemstage van 13:30 – 15:00. Deze stage is in Goirle 

en Tilburg Zuid, dus het is ook nu belangrijk dat de leerlingen een fiets bij zich 

hebben. 

 
- Woensdag 23-2 hebben alle leerlingen het eerste uur vrij en het tweede uur een 

toets van Duits. Het 3e t/m 5e uur gaan alle leerlingen kijken naar een FRANSE FILM 

en gaan daarmee aan de slag. In de middag hebben ze SPORT van 13:30 tot 15:45 

uur. Denk aan de sportkleding! 
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- Donderdag 24-2 zijn er lessen. 

 

- Vrijdag 25-2 hebben de leerlingen les tot en met het 6e lesuur. Daarnaast is de start 

van het project TWEEDE WERELDOORLOG. Klas 2c: uur 1+2; klas 2b uur 3+4 en 

klas 2a uur 5+6; geen lessen meer vanaf 7e uur. 

 
Derde klas:  

- De hele week staat in het teken van de MAATSCHAPPELIJKE STAGE. Deze stage 

vindt plaats op maandag 21-2, woensdag 23-2 en donderdag 24-22 de hele dag 

en op dinsdag 22-2 in de ochtend. De afsluiting hiervan in de vorm van presentaties 

aan elkaar vindt plaats op vrijdag 25-2 voor klas 3a uur 1+2, klas 3b uur 2+3, 

klas 3c uur 3+4. 
 

- Op dinsdagmiddag 22-2 lopen alle leerlingen mee op het ROC in het kader van 

kennismaking met allerlei beroepen. 

 

- Op vrijdag ochtend 25-2, na de presentaties gaan de leerlingen hun 

VAKKENPAKKET in Zermelo invullen en LOB-zaken die nog niet zijn afgerond, 

afmaken. Klas 3a: uur 3, klas 3b uur 4, klas 3c: uur 5. Verder zijn er deze dag geen 

lessen. 

 

Vierde klas: 
- Maandag 21-2: zoveel mogelijk lessen. Voor enkele groepen zijn er activiteiten: 

leerlingen die de rekentoets moeten maken doen dat de eerste twee uur, sommige 

leerlingen lopen de hele dag stage in het kader van LO2 en een groep leerlingen heeft 

het 7e en 8e uur voorlichting van het ROC. In alle drie de gevallen zijn de leerlingen 

die dit moeten doen op de hoogte. 
 

- Dinsdag 22-2: zoveel mogelijk lessen. De leerlingen die BEVO hebben van mevrouw 

Nouws, hebben de eerste 5 uur les van haar. 

 

- Woensdag 23-2: in de ochtend zijn er lessen tot en met het 5e uur, behalve voor de 

leerlingen die stagelopen in het kader van LO2. Vervolgens verzamelen alle leerlingen 

zich bij de Ireen Wüstbaan voor een middagje schaatsen. Verzamelen om 13.45 uur, 

zodat het schaatsen om 14.00 uur kan beginnen. 

 

- Donderdag 24-2: Alle leerlingen gaan naar den Haag. De leerlingen die BEVO 

hebben, bezoeken het kunstmuseum en de rest van de leerlingen het Museon. Voor 

deze dag ontvangen de leerlingen nog een aparte brief waarin het programma staat. 

Leerlingen moeten om 8.00 uur op school zijn. 

 

- Vrijdag 25-2: een normale lesdag. De lessen stoppen na het zesde uur. 

 

Zie ommezijde voor het schema. 
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Ma 21-2 Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 

1 sport vrij vrij vrij Maatschappelijke 

stage (MAS) 

 

Rekentoets   Stage LO2  

 2 vrij 2abc LB  vrij  

3 1Verdi

plein 

 

1School 1School   

4 Lb     

5 Lb     

6  Lb  2S 2V 2S   

7  Lb  ROC act   

8    

Di 22-2 Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 

1 Blok 1 move  Bliksem-

stage 

9.30-12.00 

3 S  

 

Bliksem-

stage 

9.30-12.00 

Maatschappelijke stage 

 

Bevo 

groep  

  

2 Blok 2 Move    

3   

4   Bliksem-

stage 

12.30-15.00 

  

5     

6   3S 3V  TeTo ROC  

 

   

7      

8      

Wo 23-2 Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4    

1 vrij vrij vrij vrij vrij Maatschappelijke stage   Stage LO2  

 2 vrij vrij vrij vrij vrij   

3 1V 1S 

 

Film Frans + verwerken 

 

  

4   

5   

6 2S 2V Sport  Schaatsen  

13.45, start 14.00u 

7 

8 

Do 24-2 Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 

1      Maatschappelijke stage 

 

Den Haag 

2      

3 3V     

4     

5     

6  3V 

 

 

 

   

7     

8     

Vr 25-2 Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 

1 Blok 3 Move    GS  

WOII 

Presentaties 

MAS 

vrij vrij    

2   Presentaties  

MAS 

 

vrij    

3  GS 

WOII 

 Vakken-

pakket/LOB  

412 

Presentaties 

MAS 

   

4   vrij Vakken-

pakket/LOB 412 

   

5 Gs  

WOII 

  vrij vrij Vakken-

pakket/LOB 412 

   

6 Blok 4 Move   vrij vrij vrij    

 
De witte vlakjes kunnen lessen zijn. Het basissrooster staat in Zermelo. Voor de activiteiten o.a. 
tijden en plaats, hebben de leerlingen informatie gekregen van de mentor. 
 


