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INHOUD

Met de vakantie voor de deur sturen we nog een laatste Langs de Lijn van dit schooljaar. 
Naast het EK -voetbal, Wimbledon, EK -atletiek en de Tour de France was het op het CIOS ook een aaneenschakeling van mooie, 
sportieve evenementen; symposium ‘Back to Nature, Alpe D’Huzes, themaweken, profiel SCUB en de triatlon. En tijdens al deze 
activiteiten hebben studenten nog toetsen of afsluiting van de stage. Bij al deze momenten staan we graag even stil.
Een editie vol sport, sfeer en beweging.

Veel leesplezier gewenst en geniet van de welverdiende vakantie.

Team Communicatie

34.12

19 jul Diplomering Niveau 2,  Breda
20 jul Diplomering Niveau 2,3,4 MBOPLUS, MBO DANS , Goes
22 jul  Rapportuitreiking Goes en Breda

 

Zomervakantie: 
25 juli t/m 4 september

Bereikbaarheid tijdens de vakantie

Tijdens de zomervakantie kunt u het 
hoofdkantoor van Scalda bereiken tussen 
08.30 – 12.00 uur.

Telefoonnummer: 0115-641600

2 Go the extra mile
3  Themaweken 
3 Profiel SCUB -Grensverleggende 
 activiteiten een succes
4 CIOS Goes Breda en de triatlon
5 MBO DANS Goes Breda - Eindpresentatie groot succes
6 De ‘HELD’ van CIOS Goes Breda
7 Symposium Back to Nature succesvol

ov voor minderjarige 
mbo’ers vanaf januari 2017

Met de ov-sector is een akkoord gesloten voor 
uitbreiding van het studentenreisrecht voor mbo-
studenten onder de 18 jaar. Minister Bussemaker 
van Onderwijs heeft in een Kamerbrief laten weten 
dat deze voorziening per 1 januari 2017 wordt 
ingevoerd.

Voor meer informatie: www.duo.nl. 
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Go the extra mile betekende voor een grote groep, docenten en 
studenten dit jaar meedoen aan de Alpe D’Huzes 2016.

30 studenten , 4 docenten en een conciërge bedwongen na negen 
maanden voorbereiding de bekende Nederlandse berg voor het 
goede doel. Een climax na een goede voorbereiding waarin werd 
getraind, geld werd op gehaald (maar liefst €53.000) en waar ook 
nog gestudeerd werd. 

Tijdens de klim gingen de verschillende teams lopend en fiet-
send de berg op. Gesteund door veel ouders, verzorgers, andere 
familieleden en vrienden haalden iedereen zijn voorafgestelde doel 
en zelfs meer. Een kippenvelmoment voor iedereen en wat een 
betrokkenheid. Daar zijn we trots op. 

ALPE-D’HUEZ (1850 m)
 Bochten: 21
 Start: Le Bourg-d’Oisans
 Lengte: 13,8 km
 Hoogteverschil: 1135 meter
 Gem. stijgingspercentage: 8,2%
 Max. stijgingspercentage: 14%

Een ervaring voor het leven!
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tHemaWeken
Een week met water, water en nog meer water én bomvol met 
leerzame, ludieke en sportieve activiteiten. We hebben BWR-
kampen, waterkampen, clinics, stranddagen en een introductie 
perslucht duiken. Volgende week nog een soort gelijke week. 
De studenten hebben tussendoor soms nog een toetsmoment of 
afsluiting van een stage; een drukke periode voor de student. 

profiel sCub 

grensverleggende 
aCtiviteiten een suCCes

Onze SCUB-studenten hebben in de laatste 
periode een programma gevolgd met als thema 
GVA (Grens Verleggende Activiteiten). Binnen dit 
programma werd de koppeling gelegd met de 
theorie omtrent coping - de manier waarop je 
met stress omgaat. Een competentie waarin de 
SCUB-studenten zich hebben bekwaamd. 

In samenwerking met het werkveld (Brandweer 
Dordrecht en Politieacademie Ossendrecht) heb-
ben de studenten activiteiten ondergaan waarbij 
persoonlijke grenzen verlegd zijn.

Als afsluiting hebben de profieldocenten een 
activiteit georganiseerd, waarbij de studenten op 
motorisch, cognitief en sociaal-affectief gebied 
zijn uitgedaagd.

Een geweldige ervaring!
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Cios goes breda en de triatlon

Een mooie traditie. De triatlon, de duursport der duursporten 
waaraan studenten moeten deelnemen voor een punt voor fysie-
ke training. De triatlon is de derde op rij naast de Nieuwjaarsloop 
(5km) en Paasloop (8 km).

Dit jaar in Goes een mooie samenwerking 
met Koole Sport Traitlon wat resulteerde in 
de eerste CIOS Goes Breda & Koole Sport 
Triatlon in de omgeving van Wilhelmina-
dorp. Hiermee heeft Zeeland sinds lang 
weer een officiële triatlon van de Neder-
landse Triatlon Bond. Uniek is dat deze 
georganiseerd wordt door 
CIOS-studenten onder leiding van CIOS-
docenten. 

Voorafgaand aan deze officiële triatlon 
mogen onze studenten en docenten zich 
laten gelden. Er wordt in het kanaal (zout 
water) gezwommen, waarna het fiets- en 
hardlooponderdeel grotendeels op auto-
luwe wegen in de Wilhelminapolder wordt 
afgewerkt.

Ook op onze locatie in Breda was de jaarlijkse triatlon een groot 
succes. Op een nieuwe locatie, de Galderse Meren, was de 
triatlon voor studenten, deelnemende ouder(s)/verzorger(s) en 

externen een pittige uitdaging. De support 
langs het parcoers was overweldigend. 
Bloed, zweet en tranen. 

Aan het einde van het evenement nemen 
we ook afscheid van onze tweedejaars die 
volgend schooljaar naar het derde leerjaar 
in Goes gaan. Zij glijden traditioneel Breda 
uit onder groot gejuich van alle andere 
aanwezigen. 

‘Net als WimbledoN eN de 
tour de FraNce schaar 
ik oNze triatloNs iN het 
rijtje vaN te koestereN 
sporttradities’.

ronald klomp, directeur Cios goes breda
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eindpresentatie groot suCCes

De eindpresentatie 2016 was weer een groot succes! 
Een dik uitverkochte zaal genoot van een mooie dans-
avond. in Theater de Mythe in Goes.

Moderne dans, hiphop, klassiek ballet: het kwam allemaal 
voorbij in de spetterende show.  De choreografieën 
waren gemaakt door docenten van MBO DANS Goes 
Breda, waaronder Tamara Arruti en Vera Sorber. Ook de 
studenten hadden verschillende stukken gemaakt. Voor 
sommige dansers was het hun laatste eindpresentatie, zij 
behalen 20 juli hun diploma.

MBO DANS GOeS BreDA Op FeSTIVAL rOOSeNDAAL DANST!

In het laatste weekend van september verandert Roosendaal traditiegetrouw in een echte dansgemeente, waarin een nieuw concept 
van danskunstbeleving gestalte krijgt. De danskunstbeleving zal zowel op professioneel niveau als op amateurgebied samengaan met 
de energie van de Roosendaalse stad en dorpen. Roosendaal Danst! is niet alleen een festivalorganisatie, maar ook een platform voor 
de dans in Roosendaal. Danskunst in een maatschappelijke en culturele omgeving geeft een meerwaarde aan de leefbaarheid van de 
gemeente. Het accent van Roosendaal Danst! ligt op verbindingen en vernieuwingen in het landschap van de dans. Het hoogtepunt 
van die samenhang ligt in het festivalweekend waarbij de stad bruist en MBO DANS Goes Breda is erbij.

ONZE STUDENTEN IN ACTIE ZIEN?

MBO DANS Goes Breda op festival Roosendaal Danst!
Datum:  23,24,25 september
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de ‘Held’ van Cios goes breda

Ze vallen je misschien niet altijd op: toch zijn ze er. 
Helden en Heroes: studenten met een bijzonder verhaal. 
Een verhaal van moed, lef of uithoudingsvermogen, van 
ambitie of talent. 

Op donderdag 21 april vierde Scalda voor de tweede keer de 
Dag van de Helden en Heroes. Tijdens een spetterende bijeen-
komst op Scalda locatie Vlissingen werden Helden en Heroes 

in het zonnetje gezet: succesvolle studenten (heroes) werden 
gehuldigd voor hun bijzondere prestatie en studenten met een 
bijzondere, persoonlijke ontwikkeling werden bedankt voor hun 
inzet en inspiratie (helden). Onze CIOS-student Britney Brigitha 
was er een van.

In 2005 startte Britney Brigitha de Sport en Bewegen-opleiding 
in Amsterdam. Vol enthousiasme en ambitie wilde zij met sport 
iets betekenen voor jongeren uit haar wijk: in de Bijlmer zag ze 
veel jongeren die een tweede kans verdienden. Maar ze bles-
seerde haar enkel, werd zwanger van een tweeling en besloot 
dat er niets anders opzat dan de opleiding te stoppen.
 
Inmiddels is de tweeling acht jaar oud. Britney besloot daarom 
vorig jaar opnieuw de opleiding te starten. Haar ambities zijn 
onveranderd, haar motivatie is alleen maar toegenomen: nu 
heeft ze twee knappe jongens die ze graag een mooie toe-
komst wil geven. Omwille van haar tweeling verhuisde ze naar 
Roosendaal om wat dichter bij haar vader te wonen, die haar 
geregeld bijstaat in haar drukke leven. Zo kwam ze terecht bij 
CIOS Goes Breda. Het eerste jaar zit er bijna op. “Ze doet het 
super,” zegt haar coach Esther Vendrik. Ze vindt zichzelf geen 
held, maar wij waarderen haar doorzettingsvermogen, ambitie 
en motivatie. 

Laat je inspireren door het verhaal van Britney.
Meer weten over de Helden en Heroes van Scalda? Bezoek:
www.heldenenheroes.nl/onze-helden-en-heroes/britney-brigitha
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25 mei organiseerde CIOS Goes Breda het symposium ‘‘Back 
to Nature’’. Meer dan 60 senioren zijn actief tijdens de kick-off  
bij Kasteel Westhove in Oostkapelle. 

‘Back to Nature’ is het product dat CIOS Goes Breda ontwik-
keld in samenwerking met Staatbosbeheer om senioren meer 
in beweging en in de natuur te krijgen. een innovatief concept 
dat natuur, onderwijs, werkveld en kennis met elkaar verbindt. 
De studenten die het keuzevak Senioren Sport in hun pakket 
hebben, begeleiden de spel- en beweegactiviteiten onder 
begeleiding van Joop Kools en Nicole rozenberg, docenten 
CIOS Goes Breda.

De deelnemers strijden fanatiek in de ‘achtertuin’ van Staats-
bosbeheer tijdens de spel- en beweegactiviteiten die onder 
het wandelen worden aangeboden. Ze worden fysiek en 
cognitief uitgedaagd met spellen zoals stokwerpen en mens 
erger je niet die worden gespeeld met voorwerpen uit de 
natuur. Hiermee wordt spelenderwijs kracht, coördinatie, 
lenigheid en conditie geoefend. De mogelijkheid per uitstek 
om te experimenteren en te onderzoeken wat de doelgroep 
aanspreekt.

Na de activiteiten vond de officiële kick-off plaats van ‘Back 
to Nature’ onder het genot van een welverdiend drankje op 
het terras van het museum Terra Maris. Deelnemers ontvin-
gen een certificaat van deelname en deden oefeningen die 
individueel in de natuur kunnen worden uitgevoerd.
Het programma werd afgesloten met een inspirerende bijeen-
komst van een besloten groep docenten, 
CIOS Nederland, bpv-begeleiders, Staatsbosbeheer, deelne-
mers en senioren begeleiders. De feedback van de deelne-
mers werd besproken en er werd gekeken naar de toekomst. 
Hoe kan CIOS Goes Breda deze pilot in samenwerking met 
Staatsbosbeer en het werkveld uitrollen tot een sterk concept 
dat het beweegelement koppelt aan natuur en educatie voor 
de seniorendoelgroep, zodat het product landelijk kan wor-
den uitgerold in samenwerking met de vijf CIOS’en.

Dit symposium is onderdeel van het estafette-symposium, 
georganiseerd door de stichting CIOS Nederland, waarin de 
vijf CIOS’en in Nederland samenwerken. CIOS Nederland 
ondersteunt en faciliteert organisaties die professionals op-
leiden voor een sportievere, socialere en gezondere samen-
leving.

symposium baCk to nature suCCesvol
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diplomering
Examenkandidaten heb-
ben via de schoolmail het 
“spoorboekje 2015-2016” 
ontvangen met informatie 
over diplomering, exmen-
eisen en de procedure 
voor de herexamens. 

Studenten die niet in juli 
gediplomeerd kunnen 
worden, maar via de her-
examens alsnog slagen, 

krijgen hun diploma in de loop van september uitgereikt. Deze 
datum wordt nog bekend gemaakt door de examencommissie.

teamleiders
Irma Mol: imol@scalda.nl

Basisopleiding niveau 2, 3/4 Goes en MBO Dans

Marcelien prins: m.prins@rocwb.nl

Basisopleiding niveau 2, 3/4 Breda

Ferenc Weisz: fweisz@scalda.nl

Leerjaar 3 en 4 niveau 3/4 (Buitensport,

Fitness, SCUB, SRT Sneeuwsport en 

Sport Bewegen en Gezondheid)

Nels rijvers: nrijvers@scalda.nl

Leerjaar 3 en 4 niveau 3/4 

(LOBOS, OSM, OBAW, SBAW, Tennis, Voetbal, 

en Zwemmen)

start nieuWe sCHooljaar
Uw zoon of dochter krijgt op de laatste dag voor de
vakantie bij de afsluiting het rapport mee naar huis. 
Begin augustus wordt een brief verstuurd met daarin de nieuwe
klassencode. Vervolgens kan met deze klassencode
naar de Scalda Studie Store via de banner op de website van 

het CIOS. www.ciosgoesbreda.nl 
Daar staat onder het tabje ‘Documenten’ alle informatie over 
de start van het schooljaar.

resterende vakanties van dit jaar
Zomervakantie: 25 juli t/m 4 september 2016

Let op: Studenten dienen beschikbaar te zijn voor school-
activiteiten tot de zomervakantie begint! Eerder vertrekken naar 
het buitenland kan niet. Alleen bij hoge uitzondering in overleg 
met de teamleider. 

vakantieregeling sCHooljaar 2016-2017 
CIOS Goes Breda en MBO DANS Goes Breda
Hieronder worden per vakantie de eerste en, indien van 
toepassing, de laatste vakantiedag aangegeven.

VAKANTIE WANNEER

Zomervakantie 2016 25 juli t/m 4 september 2016

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2016

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2017

Goede Vrijdag 14 april 2017

2de Paasdag 17 april 2017

Meivakantie inclusief

Koningsdag

24 april t/m 5 mei 2017

     27 april

Hemelvaartsdag + vrijdag 25 t/m 26 mei 2017

2de Pinksterdag 5 juni 2017

Zomervakantie 2017 17 juli t/m 25 augustus 2017

bereikbaarHeid tijdens de vakantie
Tijdens de zomervakantie kunt u het hoofdkantoor van
het Scalda bereiken tussen 08.30 – 12.00 uur.
Telefoonnummer: 0115-641600

19 juli 2016
breda, niveau 2

20 juli 2016
goes, niveau 2,3,4
 mboplus 
 mbo dans


