NIEMAND TUSSEN WAL EN SCHIP
AHOY MATE!
Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alles wat zich afspeelt en
voordoet op ons binnenvaartschip de MATE.

DE MATE OFFICIEEL GEOPEND
Vrijdag 14 juni opende onderwijswethouder Kasmi van Rotterdam ons binnenvaartschip de MATE officieel. In zijn toespraak bevestigde hij dat de MATE een kans biedt
aan jongeren die buiten de boot dreigen te vallen. ,,De leerlingen op de MATE
hebben vaak op andere plaatsen gehoord dat ze lastig zijn en weinig kunnen. Maar
iedereen heeft talent en de vraag naar vakmensen neemt alleen maar toe. De MATE
biedt jongeren de kans om hun talent te ontwikkelen en een nieuwe weg in slaan.”
Mariëtte van Leeuwen, bestuurder Onderwijs, benadrukte daarnaast de belangrijke
verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. ,,De garantie op een baan na
een opleiding op de MATE, daar doen we het voor!”
Na de officiële opening verzorgde leerling Mitchell de eerste rondleiding op
de MATE, speciaal voor de wethouder en Mariëtte. Mitchell is de eerste
matroos die succesvol de eerste lichting van de MATE heeft verlaten en nu
werkt in de Amsterdamse haven. De leerlingen van het Educatief Centrum
zorgden daarnaast voor een heerlijke barbecue.

TROSSEN LOS VOOR TWEEDE LICHTING
In de week van de officiële opening startte de MATE ook met de tweede lichting
leerlingen. Twee super gemotiveerde leerlingen trapten die maandag wat onwennig
af. De kennismakingsopdrachten zorgden ervoor dat zij elkaar snel vonden. Door
goed overleg wisten zij het ‘touwtjesprobleem’ op te lossen en zich te bevrijden van
het touw. Ook het schip werd verkend. Een dag later was met nog eens twee nieuwe
leerlingen de bemanning vooralsnog compleet.
Naast de lessen op de MATE en het Educatief Centrum hebben de leerlingen een
dag meegelopen op het Scheepvaart en Transport College (STC). Daar werd onder
andere de topografie van Nederland bijgespijkerd en leerden zij over de verkeersregels op het water. ’s Middags voeren zij mee met de Albatros. Al met al een
geslaagde dag op het STC en ook op het water. Wel zo fijn, omdat de MATE in
verband met reparaties niet gelijk van wal kon steken.
De excursie naar het Keringhuis maakte de werking van eb en vloed
duidelijk en het nut van een waterkering. Waar moet je rekening mee
houden als je in een haven werkt? En wat er gebeurt als deze kering er
niet zou zijn? Onze leerlingen weten er nu het antwoord op.
Met een greep uit de activiteiten van afgelopen weken kunnen we stellen
dat de tweede lichting leerlingen behoorlijk op dreef is om zich straks matroos
te mogen noemen.

LEERLING VERTELT OVER DE MATE
Wil je jongeren enthousiast maken voor een opleiding op de MATE? Of ouders of
andere geïnteresseerden een beeld geven van het leven als matroos? Deel dan
het wervingsfilmpje waarin Jasmijn vertelt over wat haar bewoog om de opleiding te
volgen. Bekijk hier de film:

https://www.youtube.com/watch?v=2M1FV6wtIRM

MITCHELL VOOR DE KLAS
Successen moet je delen. En dus gaf matroos Mitchell onlangs een presentatie op
zijn oude school, het Schreuder College Slinge. Hij deelde zijn ervaringen over de MATE.
En vertelde over zijn baan op een binnenvaartschip, waarop hij sinds kort werkt. Wat
houdt het in? Hoeveel verdien je? Hoe lang duurt de opleiding? De leerlingen luisterden ademloos naar het enthousiaste en duidelijke verhaal van Mitchell. Inmiddels
hebben zij ook van schoolleider Leon Hoek een rondleiding op het schip gehad.
Hoewel wij doorvaren in de zomer, wensen we iedereen een fijne vakantie toe.
Met een maritieme groet wensen we je een fijne dag!
Michel Noordervliet en de hele bemanning van de MATE
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Wil jij een opleiding volgen aan boord van De MATE of ken je
iemand die hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact
op met Leon Hoek, schoolleider van het Educatief Centrum.
Dit kan per e-mail: leon.hoek@horizon.eu.

