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Van de voorzitter

Dit is mijn laatste bijdrage als voorzitter aan de nieuwsbrief
van KCA. Op 1 augustus word ik opgevolgd door Johan
Kruithof. Hoe belangrijk ik KCA ook vind, en hoeveel plezier
mij de resultaten van onze weekendschool ook geven, het
valt niet te vermijden dat na zoveel jaar mijn kijk op KCA
wat eenzijdig begint te worden. De doorslaggevende reden
voor mijn vertrek is het beleidsplan van KCA waaraan ik heb
meegeschreven. Daarin staat dat bestuursleden in beginsel
drie jaar hun functie vervullen en daarna nog een keer met
drie jaar mogen verlengen. Die termijn heb ik intussen, na
bijna 10 jaar voorzitter te zijn geweest, ruimschoots
overschreden.
Ik kijk met veel genoegen terug op de afgelopen jaren
waarin KCA heeft kunnen groeien en bloeien. Dat is niet
vanzelf gegaan; het elk jaar opnieuw zorgen dat er
voldoende geld is om de weekendschool te laten
voortbestaan levert niet alleen veel werk op maar vereist
ook de nodige vasthoudendheid. Daar heeft onze
penningmeester wonderen verricht, denk ik.
Dankzij de niet aflatende inzet van onze vaste medewerkers
en van onze vrijwilligers worden de resultaten van KCA
steeds beter. Niet alleen staat het
zondagmiddagprogramma voor het 1e en 2e jaar op een
hoog niveau, ook het 3e jaar met een meer individuele
begeleiding komt steeds beter uit de verf. Verder is er een
veelbelovend begin gemaakt met onze alumni club van oud
KCA-leerlingen. Een hoogtepunt in het afgelopen schooljaar
was ook de KCA-beroepenmarkt op het Zwitsalterrein.
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Ik ben erg tevreden over wat wij met z’n allen hebben
bereikt, maar ook nu geldt dat we naar voren moeten
blijven kijken om KCA bij de tijd en relevant te houden.
Plannen zijn er genoeg, maar het gaat erom die met onze
toch wat beperkte menskracht in daden om te zetten.
Voelt u zich aangesproken, weet dan dat vrijwilligers altijd
terecht kunnen bij KCA: zonder vrijwilligers kan KCA
gewoonweg niet bestaan.
Ik sluit af met mijn opvolger, Johan Kruithof, alle goeds en
veel succes te wensen bij het leidinggeven aan deze
fantastische weekendschool. Gegeven zijn enthousiasme,
ervaring in het openbaar bestuur en netwerk is hij een bij
uitstek geschikte nieuwe voorzitter voor KCA. Onder zijn
leiding zal deze Apeldoornse weekendschool zich verder
kunnen ontwikkelen om een nog betere aanvulling op het
reguliere onderwijs in onze stad kunnen worden. Ik heb
daar alle vertrouwen in.
Rest mij nog om u allen te bedanken voor de belangstelling
en steun die u in de afgelopen jaren aan KCA hebt
gegeven.
Het ga u goed.
Jelle Reitsma,
voorzitter

KCA Beroepenmarkt:

Ruim 500 kinderen maken kennis met 12
beroepen op het Zwitsalterrein
Op dinsdag 5 juni is voor de eerste keer de KCA
Beroepenmarkt gehouden. Gastdocenten die anders
lessen verzorgen op de zondagmiddag, kwamen nu op
een dinsdag om ook reguliere basisschoolleerlingen te
laten kennismaken met hun beroep. Met 17 scholen en
ruim 500 leerlingen uit groepen 6 en 7, mogen we zeggen
dat hier zeker behoefte aan bestaat!
Het idee achter de KCA Beroepenmarkt was om leerkrachten beter te laten
kennismaken met het werk wat KCA doet. Daarnaast is het voor
gastdocenten ook wel eens leuk om niet alleen in je eentje op een
zondagmiddag een les te verzorgen, maar ook deel te nemen aan een
groots evenement met exposure. Dat er zoveel belangstelling voor zou
bestaan, hadden we op voorhand niet kunnen bedenken. Niet alleen
hadden zich al snel 17 scholen gemeld, maar ook alle organisaties op het
Zwitsalterrein die we benaderden, wilden graag meedoen. Wat fantastisch
om op zoveel betrokkenheid en positiviteit, een evenement te mogen
bouwen!
In de aanloop tot het evenement hebben we alle mensen en organisaties
die meehielpen, in beeld gebracht en via social media de aandacht gegeven
die ze verdienen. Daarnaast gingen we op bezoek naar de scholen om daar
een interessetest af te nemen. Op basis van de uitkomsten van deze test
werden de leerlingen onderverdeeld naar een workshop.
Op dinsdag 5 juni stonden wij met studenten van Aventus de leerlingen op
te wachten om hen vervolgens naar hun workshop te begeleiden. Met de
leerkrachten werd in een separate sessie gepraat over Beroepenoriëntatie
op school: wat wordt er nu aan gedaan, wat is wenselijk en hoe kan KCA
daarin helpen?
Met de deelname van 17 scholen hebben we, voor deze pilot althans,
gemeend dat het evenement “vol” was. Met de ervaring van dit jaar,
kunnen we wellicht volgend jaar weer meer scholen toelaten! Alle scholen
die hebben deelgenomen komen volgend jaar graag weer – dus wij broeden
op een vervolg en hoe we dit structureel kunnen inbedden in onze
organisatie!
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Langs deze weg willen we nog eenmaal alle
betrokken mensen en organisaties heel
hartelijk bedanken voor hun inzet en
betrokkenheid bij de KCA Beroependag:
Ilonka Kremer van Hollander
Techniek/Platform Techniek
Medewerkers van Tim Koldenhof
Medewerkers van de Energiefabriek
Arjin Jans en medewerkers van Foenix
Jolien Westenbroek van Real-X
Loes Beijers en collega’s van Werken & Co
Kim Verschuren van PLEK
Chiel van Tongeren van United DJ School
Dani Levi en collega’s van de Veluwse
Schavuyt
Nanouk van der Tol en collega van Kentalis
Stijn en X van Stimenz
Torval van den Hoogen van Delvorm
Harderwijk
Paul Eijkelenboom en collega’s van Team
Verkeer Oost-Nederland
Jacob Knol en collega’s van het Rode Kruis
Wilfred van der Maas van Fysiomare
Theo Witlox en Chantal Zwaag van RTV
Apeldoorn
Margot Appelman en Teun te Velthuis van
CODA
Roeland Tameling van Apeldoorn City
Marketing
Geert Monnik en Bianca van URENCO

Les Robotica

Voortgang schooljaar 2017-2018
Het schooljaar is weer ten einde. Leerlingen van groep 1
hebben in de periode maart-mei nog een aantal lessen
gevolgd over media en presentatie: zo zijn zij met de
ondernemer Storm Heerink bezig geweest met
reclameboodschappen (in woord en beeld), hebben ze
met illustratrice Helena Jorna getekend, zijn ze naar de
theaterproductie van Nanda Roep geweest en hebben ze
samen met Theo en Chantal van RTV Apeldoorn les
gekregen in interviewen en camerawerk. Daarna
mochten ze meelopen met dierverzorger Henriet van de
Apelheul en mochten ze een kijkje nemen in de
voedselkeuken van de apen, als ook zelf voedselverrijking
maken. In Millie’s Indische Keuken ging de groep lekker
cakejes maken, loempia’s en kroepoek bakken voor
zichzelf.

game-design en heeft webdesigner Suzanne Chang de
kinderen meegenomen in het bouwen van een
webwinkel. Tenslotte heeft Ruud Triessscheijn ons laten
zien hoe het wooncomfort kan verbeteren met het
toepassen van allerlei domotica-ontwerpen.

Groep 2 heeft een aantal lessen gehad rondom
ontwerpen met behulp van nieuwe technieken: zo zijn we
naar CODA geweest om daar met Marco Meijer te
ontwerpen en te bouwen met robotica-onderdelen,
hebben we les gehad van grafisch ontwerper Jolien
Westerbroek, zijn we me Martin Laan bezig geweest met

Groep 3 heeft zondag 1 juli fantastische presentaties
gegeven over de plekken waar zij stage hebben gelopen.
Het was mooi om te zien hoe deze tieners zijn gegroeid:
hoe zij vol zelfvertrouwen hun verhaal deden en
antwoord gaven op vragen. Deze kids zijn helemaal klaar
voor de ALUMNI-CLUB van KCA!

In de laatste les zijn we met groep 1 en groep 2
gezamenlijk op pad gegaan naar het Zwitsalterrein, om
daar mensen te interviewen die daar beroepsmatig het
Drakenboot-festival ondersteunden. Ook hebben we
daar met elkaar een flashmob laten zien. Het was een
feestelijke laatste les waarmee we hebben laten zien
waar het ons bij Kids College Apeldoorn om draait: wees
nieuwsgierig en durf te vragen, laat jezelf zien want ook
jij hebt iets bij te dragen in de wereld!

Gefeliciteerd!
Op zondag 1 juli hebben 41 leerlingen van KCA een certificaat ontvangen. Een certificaat wordt gegeven als leerlingen
het schooljaar tenminste 70% van de lessen aanwezig zijn geweest. Naast deze 41 leerlingen, hebben ook 8 kinderen
een KCA DIPLOMA ontvangen: deze kinderen hebben het volledige KCA programma van drie jaar, inclusief stage,
doorlopen. Wij zijn super trots op deze kanjers!

Samenwerking met Stichting XYZ
KCA richt zich met haar programma vooral op de kinderen die, om wat voor reden dan ook, wel een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Daar Stichting XYZ deze kinderen ook in beeld heeft, hopen we met een samenwerking per
saldo meer kinderen te kunnen bereiken voor onze weekendschool.
Stichting XYZ zet zich in om kinderen (4-17 jaar) meer kansen te bieden en beter toe te rusten, met als doel hen
succesvol te laten participeren in de maatschappij. Zij bieden in dit kader huiswerkbegeleiding, maar ook een
programma gericht op ouders. Wat KCA doet (een kennismaking met beroepen en daarmee nadenken over je eigen
talenten en toekomst) sluit hier naadloos op aan. Wij verwachten met de samenwerking met Stichting XYZ nog meer
kinderen op ons pad te treffen die baat hebben bij ons programma. En daar zetten we ons graag voor in!
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