Het schooljaar 2016-2017 nadert z'n einde.
Een jaar waarin de derdejaars leerlingen Zorg
en Welzijn van Schaersvoorde in Aalten, Gerrit
Komrijcollege in Winterswijk, het Assink in
Eibergen en Marianum in Lichtenvoorde, weer
volop gebruik gemaakt hebben van de
mogelijkheid om tijdens een gastles of "in uw
praktijk van alledag" vragen te stellen aan
beroepsbeoefenaren en kennis te maken met
beroepen in de sector Zorg en Welzijn.

Met de rolstoel wandelen bij Beth San

“Ze doen daar allemaal verschillende dingen.
Van gezichtsreiniging tot wenkbrauwen
tatoeëren. De werktijden zijn ook verschillend.
Je moet er zelf wel verzorgd uitzien. Nette
werkkleding en de haren vast. Mij lijkt het wel
leuk werk. Ik ben zelf ook erg met m’n uiterlijk
bezig”
Kris

De vmbo-scholen in de Oost-Achterhoek zijn
gestart met het nieuwe profiel Zorg en
Welzijn. Dit nieuwe profiel Zorg en Welzijn
bestaat uit vier verplichte profielmodules die
door alle leerlingen gevolgd worden: Mens en
Zorg, Mens en Omgeving, Mens en
Gezondheid en Mens en Activiteit. Daarnaast
kiezen leerlingen nog vier keuzevakken.
Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) is
een verplicht onderdeel van de vernieuwing in
het vmbo. Het leren buiten de school krijgt in
de vernieuwing van het vmbo een prominente
rol. De vmbo Carrousel past hier natuurlijk
perfect bij.

Bezoek aan Schoonheidsinstituut Francine

In deze nieuwsbrief treft u een aantal foto's
aan van leerlingen op Carrouselbezoek.
Daarnaast een aantal opmerkingen en reacties
van leerlingen uit het verslag dat ze na afloop
schreven.

“Wat me aanspreekt in de thuiszorg is het
helpen van mensen. Hetgeen wat mij minder
aanspreekt is dat je soms dingen moet doen die
naar en vies zijn”.
Daphne

“In de ouderenzorg kom je veel verschillende
beroepen tegen zoals: technische dienst,
linnendienst, koks, verzorgenden en een
kapper. Ze doen veel werk waarvan je eigenlijk
op het eerste gezicht niet denkt dat het erbij
hoort”.
Jolijn

“Belangrijk werk van een verzorgende is het
wassen en aankleden en het in- en uit bed
halen, daar is de meeste hulp bij nodig. Het lijkt
me zelf erg leuk om daar te kunnen en mogen
werken, maar ik ben er denk ik wel te
ongeduldig voor en ik weet niet of ik het na een
tijdje nog leuk vind”.
Fenne
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“Ik vond het erg leuk om eens gezien te hebben
hoe het is om bij ouderen te werken. Hoe
gezellig het is en wat er allemaal gebeurt. Dit
was dus zeker heel erg leerzaam”
Jantien

Meedoen met gym bij Antoniushove

“Het lijkt me leuk om met mensen met een
handicap te werken. Zij doen dingen vaak op
een andere manier dan wij. Vaak zijn cliënten
spraakzaam. Helpen met de persoonlijke
verzorging, zoals douchen lijkt me lastig”.
Teun

Beleeftuin Beth San

“Juist nu bij leerlingen LOB en buitenschools
leren steeds belangrijker gaat worden, komt
door werkdruk, bezuinigingen en transities in
zorginstellingen het begeleiden van stagiaires
steeds meer onder druk te staan. Vanuit het
beroepsgerichte profiel Zorg en Welzijn
proberen we de goede contacten die er zijn te
onderhouden en instellingen vanuit
maatschappelijke verantwoordelijkheid te
blijven betrekken bij deze waardevolle
leermomenten. Om leerlingen enthousiast te
maken voor toekomstbestendige
vervolgopleidingen en beroepenvelden”.

Meewerken bij Stichting de Lichtenvoorde

Margareth Minkhorst, docent e Zorg en
Welzijn Marianum

Demonstratie tillift Beth San
Meewerken bij Stichting de Lichtenvoorde
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Wij willen u namens alle leerlingen en
docenten Zorg en Welzijn van het Assink, het
Gerrit Komrijcollege, Schaersvoorde en
Marianum heel hartelijk bedanken voor uw
medewerking aan de vmbo Carrousel. Door
het contact met u en uw collega’s komen
beroepen tot leven en helpt u leerlingen bij
het bewuster kiezen voor een toekomstige
mbo-opleiding.
Natuurlijk hopen we dat we ook in het nieuwe
schooljaar weer van uw gastvrijheid gebruik
mogen maken.
Namens de Oost-Achterhoekse vmbo scholen:

Mieke Ressing
Coördinator vmbo Carrousel Oost Achterhoek
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