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AHOY MATE!

Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alles wat zich afspeelt en
voordoet op ons binnenvaartschip De MATE.

GOED VOORBEREID HET THEORIE-EXAMEN TEGEMOET

Spannend blijft het altijd: examen doen. Maar in november legden Jack,
Thomas en Mitchell met gemak het theorie-examen af. Waarom het zo goed
verliep? Docent Michel laste ter voorbereiding een extra theoriedag in,
waarbij allerlei mogelijke vragen werden geoefend. De leerlingen kregen
45 meerkeuzevragen waarvan zij er maar 3 fout mochten hebben. Zij kregen
kennisvragen zoals ‘Wat betekent dit verkeersbord?’ of ‘Wat zijn voorbeelden van stortgoederen?’. En vragen waarbij inzicht nodig is, zoals ‘Gaat
de duwboot op de foto stroomopwaarts of stroomafwaarts?’ Het soort
duwbakken bepaalde het juiste antwoord. Door de intensieve voorbereiding
gingen onze leerlingen met vertrouwen het examen tegemoet. ,,Het examen viel
mee. Je moet gewoon logisch nadenken”, was hun reactie na afloop. ,,Veel dingen
kwamen ons bekend voor. Een paar ouderen zijn gezakt en wij zijn mooi geslaagd!”
EVEN EEN TESTJE THEORIE VOOR DE LEZER:
Een marifoon wordt gebruikt als:
a) Zend- en ontvangstapparatuur voor communicatie op het water met
VHL-kanalen tussen walstations, schepen en schepen onderling.
b) Zend- en ontvangstapparatuur voor communicatie op het water met
VHF-kanalen tussen sluizen en schepen onderling.
c) Ontvangstapparatuur voor communicatie op het water met VHF-kanalen tussen
walstations, schepen en schepen onderling.
d) Zend- en ontvangstapparatuur voor communicatie op het water met
VHF-kanalen tussen walstations, schepen en schepen onderling
Het antwoord vind je op www.stichtingmate.nl
En … ben je geslaagd?!

DE DERDE LICHTING LEKKER OP DREEF

Maar liefst vier van de vijf leerlingen in de derde lichting maken zich klaar
voor hun theorie-examen. Op 20 december is de grote dag. Ook zij krijgen ter
voorbereiding de extra theoriedag. Eén leerling is nog te jong en doet
volgend jaar examen.
Jack, Thomas en Mitchell doen op 17 december hun praktijkexamen. Als zij dit
examen halen, dan kunnen zij ‘matroos’ laten bijzetten in hun dienstboekje. Duimen dus!

WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD: DE KENNISMAKINGSDAG

In de zomervakantie werd de eerste kennismakingsdag voor ouders, jongeren en
hulpverleners op De MATE georganiseerd. De bezoekers kregen door gesprekken
en workshops een goed beeld van het programma aan boord. Dit resulteerde in
diverse inschrijvingen voor onze matrozenopleiding. Michel herhaald daarom op
3 december dit initiatief.
Heb jij nog aanstaande matrozen op het oog? Neem dan contact op met Leon en
stuur je mail naar leon.hoek@horizon.eu. 20 januari start de 4de lichting.

OP NAAR EEN WELVAREND 2020

Bedankt voor jouw betrokkenheid bij De MATE dit jaar. Wij kijken met trots
terug op het afgelopen jaar. In juni is De MATE officieel geopend en van de
13 leerlingen zijn er 8 al aan het werk. Samen met Maaskade Bevrachters en
partners hebben we kunnen bijdragen aan het perspectief van jongeren.
Daar doen we het voor!

In 2020 bouwen wij door aan onze opleiding. Wij zijn onder andere bezig om de
leerlijn te digitaliseren, zodat we straks online aan boord de individuele leerplannen
en het portfolio kunnen afvinken. Ook ontmoeten jou graag persoonlijk. In maart
verwelkomen wij je daarom graag op De MATE. Aan het begin van het nieuwe jaar
ontvang je hiervoor een uitnodiging met meer informatie.
Met een maritieme groet wensen we je een fijne dag en een welvarend 2020!
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.

