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VRIENDEN VAN DE INFRA - GWW
Beste ‘Vriend van de INFRA-GWW’,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2016. U treft een kort verslag aan van
enkele activiteiten die mede namens onze stichting in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, de actuele stand betreffende het vriendenbestand, de laatste
ontwikkelingen op het onderwijs en een voorlopig jaarprogramma.
Verrijkingsblokken keuzetraject Techniek 3-MAVO leerlingen Thorbecke Scholengemeenschap
Vanaf oktober hebben wij 7 vrijdagen een groep 3-MAVO leerlingen van de Thorbecke Scholengemeenschap (Zwolle) ontvangen die een techniekroute volgen.
Het Deltion College biedt deze in techniek geïnteresseerde leerlingen verrijkingsblokken aan in diverse technische richtingen. Ook de infra deed hier dit schooljaar
voor het eerst aan mee.
Een 13-tal leerlingen heeft zich voor de infra aangemeld en zij begonnen in oktober
met het ontwerpen en uittekenen van een houten ophaalbrug. Met behulp van Autocad en Google SketchUp hebben de 11 jongens en 2 meisjes de brug uiteindelijk
getekend en de verschillende te zagen onderdelen uitgedetailleerd. Gedurende de
laatste bijeenkomsten hebben de leerlingen de brug uiteindelijk gebouwd.
De leerlingen zijn in het kader van deze verrijkingsblokken ook op excursie geweest naar de Hofvlietbrug aan de Pannekoekendijk in Zwolle en bij de BAM waar
medewerkers de bouw van de parkeergarage Katerwolderplein hebben toegelicht.
We hopen met dit verrijkingsblok een aantal leerlingen enthousiast te hebben gemaakt voor de grond-, weg- en waterbouw en hopelijk zien we er een aantal over
twee jaar in onze opleiding.
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3-MAVO leerlingen Thorbecke Scholengemeenschap op excursie

Open dagen Deltion College
In het verlengde van de Deltion Only (november 2015) vond op 15 & 16 januari de
open dagen van het Deltion College plaats.
Tezamen met een groot aantal studenten
van onze opleiding hebben wij getracht zo
veel mogelijk bezoekers van de open dagen
het vakgebied van de infra onder de aandacht te brengen. Op de boulevard waren
we prominent aanwezig door onder andere
een burg gemaakt door onze studenten en
een informatiewagen beschikbaar gesteld
door Save Traffic Nederland. Namens onze
stichting hadden we voor de bezoekers een
klein presentje geregeld; rolmaatjes in de
vorm van een duim voorzien van het logo.
Uiteraard hopen wij dat we weer een
nieuwe toekomstige generatie enthousiast
hebben gemaakt voor het vakgebied!

Open dagen Deltion College

Vriendenbestand
Eind 2015 bestond het aantal betalende vrienden uit 39 verschillende bedrijven, instellingen of gemeenten! Namens het bestuur willen wij u hartelijk danken voor uw
bijdrage. De jaarrekening 2015 is eveneens goedgekeurd door de kascommissie
en is indien gewenst op te vragen via onze penningmeester(wrouw@deltion.nl)
Ons streven is om in 2016 het aantal vrienden uit te breiden naar 60.
Van al onze vrienden is een publicatiebord gemaakt waarop alle logo’s van de
vrienden staan vermeld. Het publicatiebord heeft een prominente plek gekregen
bij de entree van onze opleiding op de 1ste verdieping in gebouw Oranje van het
Deltion College.
Vanuit het onderwijs
Per 1 augustus 2016 moeten alle nieuwe studenten in het MBO met een herzien
dossier starten. Dit houdt voor onze Infra/GWW-studenten in dat zij meer op school
moeten zijn en dientengevolge minder op stage kunnen. Wij hebben onze opleidingsstructuur aangepast en er voor gekozen om de stage (BeroepsPraktijkVorming) van het 2e leerjaar, de ‘winterstage’, in te ruilen voor schoolcontacturen.
Deze contacturen willen wij naast het uitbreiden van de schoolse activiteiten deels
vullen met zogenaamde ‘themaweken’. In deze weken, die vallen in de maanden
januari en februari, willen wij onze studenten kennis laten maken met de veelzijdigheid binnen ons vakgebied. Hierbij moet u denken aan een beroepenoriëntatie,
praktijk in een binnenwerkplaats, laboratoriumwerkzaamheden ten aanzien van
asfalt- en betonmonsters, bodemonderzoek, inspecties van wegen of kunstwerken etc.

Inmiddels hebben wij diverse bedrijven benaderd om hier aan mee te werken.
Wij zijn echter nog naar meer bedrijven op zoek die onze studenten wat kunnen
bieden of ons van input kunnen voorzien. Door een goede samenwerking tussen
het bedrijfsleven en het onderwijs denken wij uiteindelijk een nog betere basis te
leggen voor de toekomst van de Infra/Gww. Uw ideeën zijn van harte welkom!
Op www.ihks.nl kunt u meer informatie vinden over de (invoering van de) herziene
kwalificatiestructuur.
Jaarprogramma
Voor komend (school)jaar hebben wij nog onderstaande activiteiten op de agenda
staan.
Februari: Bezoek Infra Relatiedagen Hardenberg (1ste jaars studenten)
Techniekmanifestatie (leerlingen van regionale Vmbo’s)
Excursie Ruimte voor de Rivier, bypass Kampen (1ste jaars studenten)
Mei:
Meetweek Terschelling (2de jaars studenten)
Mei:
Excursie België (3de jaars studenten)
Medio september willen we een eerste ‘vrienden-relatie-dag’ organiseren. Uiteraard zullen we zodra een en ander bekend is, u hier zo spoedig mogelijk van op de
hoogte brengen.
Namens bestuur en docententeam Infra,
Gerjan van der Werp,
Voorzitter.

