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Laatste update IMC Basis Heerlen
Beste betrokkene van IMC Basis Heerlen,
Voor u ligt de vierde en laatste nieuwsbrief van IMC Basis Heerlen op BS Eikenderveld. Het was een vol jaar met zeven
vakken, verschillende excursies en interessante masterclasses. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u te
bedanken voor alle steun en betrokkenheid. Mede dankzij u kan IMC Basis op BS Eikenderveld terugblikken op een
mooi schooljaar. Ik kijk uit naar een nieuw IMC Basis-jaar!
Ik wens u een mooie zomer! Hartelijke groet, Yvonne Knobel, coördinator IMC Basis Heerlen op BS Eikenderveld

Rijksmuseum
Welkom in de Gouden Eeuw!
Op 10 mei brachten de IMC Basis-leerlingen samen met
de leerlingen van groep 6 een bezoek aan Het
Rijksmuseum in Amsterdam. Onder leiding van een gids
namen ze onder meer een kijkje in de wapenkamers.
En natuurlijk zagen ze de beroemde Nachtwacht!
Een bezoek om nooit meer te vergeten ….

Architectuur
Het laatste vak van dit schooljaar was Architectuur. Onder
leiding van architect Jos Harnischmacher ontwierpen de
leerlingen op 17 mei hun droomhuis. Om het zo
realistisch mogelijk te maken had Jos een stuk grond in de
wijk verdeeld in kavels waarop het huis moest komen.
Elke leerling kreeg een eigen stukje grond. Om een goed
beeld te krijgen van het stukje grond gingen we ter
plaatse naar de kavels kijken, waarna de leerlingen in de
klas aan de slag gingen met hun ontwerp. Ze moesten in
hun ontwerp rekening houden met uitzicht, buren en
lichtinval. De mooiste ideeën werden uitgewerkt:
zonnepanelen, een indoor zwembad, iedere slaapkamer
een eigen badkamer en inloopkast, zilveren muren en
zelfs een geheime bibliotheek.
In de tweede les, op 24 mei, maakten de leerlingen een
maquette van hun droomhuis.
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Masterclass
Op 7 juni, tijdens de laatste masterclass - gegeven door
Ralf Bodelier van World’s Best News - ervoeren de
leerlingen op een spraakmakende manier dat de wereld
er nu veel beter voor staat dan 200 jaar geleden. Minder
armoede, minder oorlog en beter onderwijs waren een
paar van de onderwerpen die aan bod kwamen. De
leerlingen dachten volop mee en de verhalen van Ralf
Bodelier brachten de leerlingen een nieuwe, positievere
kijk op de wereld!

Certificaten-uitreiking
En toen was het zover: 14 juni, de eerste certificatenuitreiking op BS Eikenderveld! Om dit bijzondere moment
in te leiden waren gastdocenten Sanne Puijk en Linda
Savelkouls van Parkstad aan Zee op bezoek. Ze maakten
met de leerlingen objecten in zwart en wit en werkten toe
naar een mooie tafel voor de certificaten-uitreiking die
om 14.00 uur plaatsvond. Onder toeziend oog van ouders
en leerkrachten ontvingen de leerlingen hun IMC Basiscertificaat.

Alumni-bijeenkomst
De schoolverlaters uit groep 7 en 8 kregen tijdens de
allerlaatste IMC Basis-les bezoek van collega en alumnicoördinator Liz Metselaar en Sarfaraz Nabibaks, alumnus
van de IMC Weekendschool. We blikten samen terug op
het afgelopen IMC Basis-schooljaar en vroegen de
leerlingen of en op welke manier ze betrokken zouden
willen blijven bij IMC Basis. Het was vooral een
verkennende bijeenkomst waaruit bleek dat een aantal
leerlingen na een dik jaar IMC Basis nog wel meer
gastdocenten hadden willen ontmoeten. Een goed
uitgangspunt voor het opzetten van een alumni-groep.
Sarfaraz gaf de leerlingen ten slotte nog een belangrijke
boodschap mee: Durf te vragen! En … verzamel
visitekaartjes van gastdocenten!
‘Durf te vragen!’
Sarfaraz
Nabibaks
Alumnus IMC
Weekendschool

Mochten ouder(s) en verzorger(s) van de schoolverlaters
nog vragen hebben over het alumni-netwerk? U mag mij
mailen: yvonne.knobel@imcbasis.nl Ook leerlingen
kunnen mij met hun vragen op dit mailadres bereiken.
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‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’
Tussen 2018 en 2022 vindt er vanuit de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam een groot onderzoek plaats
gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda. In
dit onderzoek worden de prestaties en ontwikkelingen
van leerlingen van scholen waaronder die van BS
Eikenderveld vergeleken met controlescholen met een
vergelijkbare populatie. De eerste voorlopige
onderzoeksresultaten worden na de zomer van 2019
verwacht.

IMC Basis Heerlen
schooljaar 2018-2019
27 leerlingen

30 lessen

27 certificaten

4 masterclasses en 7 excursies

41 gastdocenten

18 bedrijven en instellingen

90 uur inspiratie

1107 ontmoetingen

Verhalen Vertellen, Podiumkunsten, Dier- en Natuurstudies, Techniek, Zorg en Welzijn, Politiek en Architectuur
De Snelbinders, Schunck, Stichting De Kopsalon, philharmonie zuidnederland, Dierenambulance Limburg, GaiaZoo,
IVN Heerlen, Jacobi Carbons, Stichting Bewonersraad Eikenderveld, Weller, Gemeente Heerlen, Zuyderland
Ziekenhuis Heerlen, Rijksmuseum Amsterdam, Continium Kerkrade, Parkstad aan Zee, Janssen Kerres,
Harnischmacher Architectuur, World’s Best News en vele ZZP’ers hebben het afgelopen jaar lesgegeven.

IMC Basis in Heerlen werd mogelijk gemaakt door

Yvonne Knobel 06-12094960 yvonne.knobel@imcbasis.nl

