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Heemskerk # Er heerst opwindin-
gen in de gangen en de lokalen van
de school aan de Van Riemdijklaan.
Nou hangt die er altijd wel in de
laatste week voor de kerstvakantie,
maar nu is het anders. Het is de sfeer
van met z’n allen ergens aan werken,
dwars door alle leerprofielen en vak-
ken heen. Vanuit elke expertise
wordt er immers geleverd aan wat
uiteindelijk allemaal in dat kerst-
pakket moet. En oké, dat er overal in
de school kerstmuziek uit de boxen
schalt, geeft ook iets extra’s.

Zo is Mickey-Mae (15) op het mo-
ment dat we de praktijkruimte van
Bouwen, Wonen en Interieur inlo-
pen, bezig met het schilderen van de
zwarte hoeden op de houten
sneeuwpoppen die hier worden ge-
maakt. Naast haar schildert iemand

de inmiddels gezaagde neuzen van
de pop oranje. Weer iemand anders
vouwt de sjaal om zijn houten nek.
Zo heeft iedereen zijn taak. En die
rouleert. „Ja hoor, dit is leuk om te
doen”, vertelt Mickey-Mae. „En het
is ook leuk om dit voor andere men-
sen te doen.”

Pindakransen
„Je merkt dat ze het allemaal leuk
vinden”, vertelt leerjaarcoördinator
en docent Engels Sara Humady. „Er
hangt een heel positieve sfeer nu in
de school. Hoe meer ik door de ver-
schillende lokalen loop, hoe enthou-
siaster ik zelf ook word. En tegelij-
kertijd gaan de lessen gewoon door
hè. Ook in de niet-praktijklessen. Bij
Engels maken leerlingen bijvoor-
beeld gedichten in het Engels, bij
biologie rijgen ze pindakransen en
leren ondertussen over wat vogels
zoal eten, en bij Nederlands schrij-
ven ze kerstkaarten.”

Als school is het daarbij mooi om

wat voor de gemeenschap te doen,
legt ze uit. Het doel daarbij is meer-
ledig. Het voormalige Kennemer
College Beroepsgericht had in het
verleden een niet al te beste naam in

zijn omgeving. Dit is een mooie ma-
nier voor de school om zich van zijn
positieve kant te laten zien. Daarbij
helpt het, om de nieuwe naam be-
kendheid te geven: Skills.

Koekjes
Stacey (14) is een van de leerlingen
die vrijdag kerstpakketten zal uit-
delen bij winkelcentrum Beverhof.
Nu maakt ze – zij aan zij met klasge-
nootje Noa (14) - pindakransen. In
een ander lokaal zijn Bibi (13), Mila
(12) en Thanigai (13) kerstversierselen
aan het knutselen. Terwijl Emma
Suus en Joyce bij docent ’Horeca,
Bakkerij en Recreatie’ Niels Jonker
kerststollen aan het bereiden zijn en
Aaliyah en Aleyna verderop bij ’Zorg
en Welzijn’ kerstkoekjes aan het
bakken zijn. In de beide lokalen
klinkt en voelt het niet alleen naar
kerst, het ruikt ook zo. Of dat moei-
lijk is, kerstkoekjes bakken? „Eigen-
lijk niet”, zegt Aaliyah. „Het zijn
drie ingrediënten en je moet het

deeg goed kneden. Maar dat hebben
we hier natuurlijk wél geleerd.”

Bij Nikkel Sadal (16) en zijn pro-
fielgenoten van ’Economie en On-
dernemen’ komt uiteindelijk alles
samen. Hier wordt alles ingepakt tot
kerstpakket. Van kerstschuimpjes,
tot de koekjes, de kerststollen, de
prachtige ijzeren servetringen die
ze bij ’Produceren, Installeren en
Energie’ hebben gemaakt, de kaar-
sen, de sneeuwmannen en de ver-
siersels. „Als je keurig het rijtje af-
gaat, weet je welke je al gehad hebt
en welke niet”, legt Nikkel zijn sys-
teem uit.

Niet dat er niks mis kan gaan. Hoe
het kon, is volstrekt onduidelijk,
maar op de gedrukte kaarten staat
een lelijke spelfout. In vlotte voort-
varendheid zijn er stickers gemaakt
om de juiste spelling er overheen te
plakken. Kaart voor kaart. Ook
Kerstmis blijft mensenwerk, maar
als je kerstpakketten uitdeelt, moe-
ten ze wél perfect zijn immers.

REPORTAGE Skills vmbo deelt uit deze kerst

’Onze hele school maakt
kerstpakketten’
Leerzaam, leuk en hartstikke kerstig. De bijna zeshonderd leerlingen van het Skills vmbo in Heemskerk zijn in de dagen voor
kerst razend druk met het maken van niet minder dan vijfhonderd kerstpakketten. Deze vrijdag worden ze uitgedeeld bij on-
der meer verzorgingstehuizen, de Voedselbank en in winkelcentra.
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Biba, Mila en Thanigai knutselen versieringen. Noa en Stacey: pindakransen rijgen.

Aleyna en Aaliyah bakken de kerstkoekjes. FOTO’S RICHARD STEKELENBURG Mickey-Mae en klasgenoten werken aan de houten sneeuwmannen.


