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Nieuwsbrief en terugblik
IMC Basis schooljaar 2018-2019
Beste betrokkene,
Voor u ligt een terugblik op de IMC Basis lessen op OBS ’t Tweespan te Drachten. Op deze manier hopen we u een
kijkje te geven bij een aantal leshoogtepunten, behaalde resultaten en ervaringen die zijn opgedaan. We zijn u heel
dankbaar voor alle steun en betrokkenheid. Eind november maakt Stichting IMC Weekendschool het jaarverslag met
bijbehorende accountant gecontroleerde jaarrekening openbaar.

Techniek
De leerlingen hebben meegedaan aan een spetterende
robotrace tijdens het evenement: Dynamiek in Techniek
van ROC Friese Poort in Leeuwarden. En niet zonder
succes! De leerlingen waren zelfs één van de winnaars!
Naast deze race hebben de leerlingen ook aan allerlei
activiteiten deelgenomen op het bouw-infraplein, zoals
timmeren, metselen en graafmachines besturen.

Recht
De kinderen zijn bij het vak recht op bezoek geweest bij
advocatenkantoor Defenz in Drachten.
Hier hebben ze zich vastgebeten in een heuse casus die
het kantoor vorig jaar op moest lossen.
De kinderen werden verdeeld in 3 partijen: de
verdedigende partij, de gedaagde partij en de rechters.
De partijen hebben argumenten voor en tegen moeten
bedenken, waarna ze hun casus moesten verdedigen
tegenover de rechters. Natuurlijk mocht een bezoek aan
de rechtbank in Groningen ook niet ontbreken.

Duurzaamheid
Dit schooljaar hebben we lessen gehad over
duurzaamheid. We zijn hierbij o.a. naar Den Haag gegaan
voor het Generation Discover Festival waar de leerlingen
zelf met techniek en wetenschap aan de slag gingen.
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Worlds best news
Deze Masterclass (eenmalige IMC les) werd gegeven door
‘Worlds Best News’.
In deze les werden de leerlingen aangespoord om kritisch
te denken: hoe gaat het met de wereld? Gaat het wel
echt zo slecht als dat je soms in het nieuws te horen
krijgt?
“Ik wist niet dat het eigenlijk zo goed
gaat met de wereld. Dat vind ik fijn!”

De leerlingen kregen door interactie het inzicht: het gaat
beter met de wereld dan ooit!
Die betere wereld is er niet vanzelf gekomen: onze inzet
loont. We bekijken voorbeelden van ‘kinderhelden’;
Canadees meisje dat de vervuiling van een rivier stopt,
een Afrikaanse jongen die windmolens bouwt voor zijn
dorp van afval.
Op basis hiervan denken de leerlingen na over wat ze zelf
kunnen en willen bijdragen.

Transport en logistiek
We zijn o.a. op bezoek geweest bij vliegveld in Drachten.
We werden hartelijk ontvangen en kregen uitleg over het
reilen en zeilen van en op het vliegveld. We mochten een
kijkje nemen in de ‘verkeerstoren’, de hangars en op de
airstrip. Een leerzame ochtend voor de leerlingen die o.a.
leerden dat het vliegveld in 1962 is aangelegd als airstrip
voor de Philipsvestiging te Drachten.
Van Theo Zeldenrust, kapitein van T. Zeldenrust BV.
Zeldenrust leerden de leerlingen alles over de
binnenvaart. Hij vervoert zelf dagelijks met zijn schip
“Linda” zout tussen Delfzijl en Rotterdam en kwam langs
op school om alles over zijn werk te vertellen.
Ondernemen
De leerlingen hebben in het vak ondernemerschap 4
weken lang gewerkt aan hun eigen onderneming. Onder
leiding van bezielde beroepskrachten mochten zij in
groepjes nadenken over wat zij zouden willen bijdragen
aan de maatschappij. Het resultaat was een 8-tal
ondernemingen, waaronder een honden-uitlaatservice,
een koffiecafé, een bakkerij en een wereldrestaurant. In
les 4 hebben de leerlingen hun zelf gemaakte producten
& ontwikkelde diensten verkocht op een
ondernemersmarkt op school. Dit was een groot succes
en een prachtige afsluiting van het IMC Basis jaar. De
leerlingen hebben ruim €120,00 opgehaald voor hun zelf
gekozen goede doel KiKa.
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‘t Tweespan kijkt terug
Hierboven is beschreven welke lessen er voorbij kwamen.
Geen standaard lessen maar een aanvullend uitdagend
programma. Een programma waar leerlingen onder
deskundige leiding van gastdocenten de wereld
verkennen en ontdekken. Onze gastdocenten spelen in op
de vragen die leerlingen stellen en beantwoorden hun
vragen. Hierdoor worden zij nieuwsgierig naar de wereld
buiten de school, hun blik wordt verruimd en door alle
nieuwe kennis de woordenschat vergroot. Onze
leerlingen leren de gebaande wegen niet altijd te volgen,
maar op onderzoek te gaan. Samenwerken, overleggen
en vragen stellen aan mensen die gastles geven of
mensen op excursie. Presenteren van wat geleerd is aan
elkaar. Allemaal elementen die ervoor zorgen dat
leerlingen hun vragen beantwoord te krijgen en
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces.
Doordat onze klassenleerkracht aanwezig is bij de lessen
kan door de week verder gebouwd worden op de
ervaringen die de leerlingen hebben opgedaan. IMC basis
is een aanvulling op het reguliere onderwijs aanbod van
de school, een aanbod wat zij meenemen in hun verdere
leven en nooit vergeten.
Annet Kielstra-Noort obs ’t Tweespan

IMC Basis Drachten
schooljaar 2018-2019
22 leerlingen

25 lessen

9 certificaten

13 diploma’s

56 gastdocenten

15 bedrijven

62,5 uur inspiratie

1232 ontmoetingen

Journalistiek, Social lab, Techniek, Recht, Sociale wetenschap, Transport en logistiek, Exacte wetenschappen,
Archeologie, Ondernemen, Masterclasses
Omroep Friesland, Brandweer Drachten, Halt, Politie Drachten, Lawei, Rechtbank Noord Nederland, World best
news, Monuta, Datas, Voorzicht, Defenz, RUG, Hanze Hogeschool, Stichting Vliegveld Drachten, Kaptein Instituut,
KTF en vele ZZP’er hebben het afgelopen jaar lesgegeven.

.

.

IMC Basis in Drachten werd mogelijk gemaakt door

Judith Hazenberg 06-15441310 judith.hazenberg@imcbasis.nl

