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IMC Basis Zaltbommel
Basisschool de Walsprong

Nieuwsbrief 1 - schooljaar 2019/2020

Beste betrokkene,
Afgelopen half jaar was heel bijzonder. IMC Basis is namelijk gestart op OBS de Walsprong in Zaltbommel. De
leerlingen krijgen elke week bezoek in de klas. Gastdocenten komen langs om over hun beroep te vertellen en ermee
aan de slag te gaan. Zo hebben we o.a. kennis gemaakt met journalisten, huisartsen, advocaten, techneuten,
vuilnismannen en ondernemers. In deze nieuwsbrief is te lezen wat we de afgelopen maanden hebben gedaan. Voor
uitgebreidere informatie en foto’s check onze pagina Facebook pagina.
Veel leesplezier,
Rob van Belkum (Coördinator IMC Basis Zaltbommel)

Journalistiek
Tijdens het vak journalistiek hebben we geleerd hoe je
een interview moet houden. We hebben een
persconferentie gedaan met Wethouder Adrie Bragt en
voetbaltrainer Theo de Boon van Nivo-Sparta. Een eigen
schoolkrant hebben we gemaakt. En onze excursie ging
naar de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg.
Daar hebben we tv gemaakt – artikelen geschreven en
radio gemaakt.
Konrad – groep 7
Excursie Fontys hogeschool voor journalistiek – Tilburg.

Techniek
Wat begonnen we met een geweldige excursie. Door
Shell werden we uitgenodigd om een bezoek te brengen
aan het “Nemo Science Museum”. Compleet geregeld
met een bus. En fantastische hulp door ouders.

Solderen
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Recht
Wat een indruk heeft deze lessenreeks gemaakt. Van
gedetineerde tot in de rechtbank! Met zijn alle met de
trein naar de rechtbank in ’s-Hertogenbosch was ook een
hele ervaring

Yasien – groep 7
Naspelen van een “zaak” in de rechtbank

Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn is een mooi vakgebied. We hebben
gekeken naar de lichamelijke, geestelijke en sociale
aspecten in de zorg en welzijn. Mooi om met dit
vakgebied kennis te maken. Zeker in deze tijd waar het
vakgebied erg in “the picture” staat.

Daan groep 7
‘Zelf een verband aanleggen of een ritje in een rolstoel’

Ondernemen
Midden in het vakgebied ondernemen zaten we. Tot het
Coronavirus kwam en we nu thuiszitten. Als we weer naar
school mogen gaan we met dit vak verder. We maken in
groepjes namelijk een mini onderneming en gaan voor
het goede doel onze producten verkopen. Het goede
doel: voedselbank Zaltbommel.

Komt u onze leerlingen inspireren?
We hopen dat het Coronavirus tijdperk snel tot het
verleden gaat horen. Zodat we snel weer enkele mooie
lessen mogen beleven. We gaan met de leerlingen aan de
slag met o.a. natuur en wetenschap, beeldende kunst,
archeologie en podiumkunst. Kent of bent u een iemand
die mee kan helpen prachtige lessen te realiseren dan zou
het geweldig zijn als u contact opneemt met mij, Rob
coördinator IMC Basis Zaltbommel. Zie hiervoor de
gegevens onder aan de update.
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Nieuwe promo
EndemolShine for Kids heeft ons een prachtige nieuwe
promo geschonken. In een korte en lange versie volgen
we Mike en Leish tijdens verschillende IMC Basis lessen in
Almere.
Bekijk de promo door op de afbeelding te klikken of hem
onderaan www.imcbasis.nl te bekijken.

Wereldwijd navolging
Tweeëntwintig jaar geleden opende de eerste
weekendschool in Amsterdam Zuid-Oost (Bijlmer) haar
deuren. Vandaag de dag worden wereldwijd duizenden
leerlingen wekelijks geïnspireerd door gastdocenten.
Naast de vele prijzen er erkenning heeft weekendschool
onderwijs wereldwijd navolging gekregen en is met IMC
Basis de volgende stap gezet naar integratie in het
reguliere onderwijs.

IMC Basis Zaltbommel

44 leerlingen

Groep 7 & 8

Donderdag 11.00-14.00 uur

Vakgebieden
Journalistiek, Zorg en Welzijn, Recht, Techniek, Ondernemen en Masterclasses

De lessen werden verzorgd door
AD, Brabants Dagblad, het Kompas, gemeente Zaltbommel, Nivo Sparta, Communiceer gewoon, Cintxis
Communicatie, Fontys hogeschool voor Journalistiek Tilburg, Sophie vd Meent huisarts, Buurtzorg Jong, de
Wielewaal, Dienst Justitiële Inrichtingen, Kidsrights, Bureau Halt, Rechtbank Oost-Brabant, Shell, Nemo Science
Museum, Brandbase, Uitzendbureau WerkTalent, AVRI, Jumbo Zaltbommel, Florijn, Care Culinair en vele ZZP’ers.

Lokale partners

Rob van Belkum 06-53962988 rob.vanbelkum@imcbasis.nl

