
 https://www.gooieneembode.nl/nieuws/mensen/307894/koekjes-en-spullen-verkopen-of-auto 
 s-schoonmaken-gooise-praktij 

 Opbrengst     bijna     5000     euro 

 Koekjes     en     spullen     verkopen     of     auto’s 
 schoonmaken:     Gooise     Praktijkschool     komt 
 in     actie     voor     Giro555 
 di     14     feb,     17:45     ·     leestijd     2     minuten  Mensen  Voorlezen 

 Foto's:     ©     Foto     Miché     /     Bastiaan     Miché 

 ‘Samen     zijn     we     mooi     en     samen     staan     we     sterk’.     Het     is     de     boodschap     op     een     flyer     die     overal 

 in     en     rond     het     gebouw     van     de     Gooise     Praktijkschool     zichtbaar     is.     Leerlingen     van     de 

 school     komen     dinsdag     in     actie     voor     Giro555. 

 Flessen     inzamelen,     koekjes     verkopen,     of     paaseitjes,     auto’s     schoonmaken.     Het     zijn     enkele 

 voorbeelden     van     acties     waar     de     pakweg     300     leerlingen     de     gehele     dag     zoet     mee     zijn.     Ook     op     het 

 schoolplein     staat     een     tafels     met     allerlei     spullen     die     worden     verkocht     en     maken     leerlingen     auto’s 
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 van     binnen     schoon.     “En     één     leerling     heeft     nu     al     184     euro     ingezameld     om     straks     een     emmer 

 water     over     de     conciërge     te     gooien”,     lacht     advisor     (mentor)     Casper     Weismuller. 

 Hij     is     samen     met     twee     collega’s     de     initiatiefnemer     van     deze     actiedag.     “Je     ziet     het     op     het     nieuws. 

 Leerlingen     en     collega’s     hebben     daar     familie     wonen.     Dan     moet     je     iets     doen”,     vertelt     hij.     “Nee,     het 

 is     niet     bekend     of     er     slachtoffers     zijn     gevallen     die     bekend     zijn     binnen     de     school.     Maar     er     wordt 

 wel     veel     over     gesproken,     tijdens     Burgerschap     (een     soort     maatschappijleer,     red.)     onder     andere. 

 En     wij     kijken     naar     het     Jeugdjournaal.” 

 De     voorbije     dagen     was     Weismuller     drukdoende     met     het     in     elkaar     zetten     van     een     draaiboek     en 

 het     bedenken     van     activiteiten.     “Iedereen     zette     meteen     zijn     schouders     eronder.     De     school     ging 

 dicht.     Tijd     voor     voor     actie.” 

 1000     euro     gepasseerd 

 Dinsdag     tussen     11.00     en     13.00     uur     is     de     actie     op     zijn     hoogtepunt.     Daarvoor     al     hebben     de 

 leerlingen     koekjes     gebakken     en     de     verkoop     van     al     het     lekkers     en     de     spullen     is     rond     het 

 middaguur     volop     gaande.     De     teller     geeft     op     dat     moment     een     tussenstand     van     420,40     euro     aan, 

 maar     een     half     uur     later     is     men     de     1000     euro     al     gepasseerd.     Buiten     is     een     groep     leerlingen     auto’s 

 aan     het     schoonmaken.     Alleen     de     binnenkant.     Advisor     Kim     de     Kloet     begeleidt     hen.     “We     vragen     5 

 euro     per     auto”,     vertelt     zij.     “En     het     zijn     niet     alleen     jongens     hoor,     ook     meiden.     En     andere     kinderen 

 zijn     nu     bezig     met     lege     flessen     ophalen.” 

 (Tekst     gaat     verder     onder     de     foto.) 



 ©     Foto     Miché     /     Bastiaan     Miché 

 Ondertussen     loopt     het     ingezamelde     bedrag     behoorlijk     op.     Rond     14.00     uur     meldt     de     Gooise 

 Praktijkschool     dat     er     al     4.694,28     euro     is     opgehaald.     Dat     is     ook     te     danken     aan     de     forse     bijdrage 

 door     de     schooldirectie.     Een     woordvoerder     voegt     toe     dat     er     nog     steeds     geld     binnenkomt.     “Dus     het 

 is     nog     niet     het     definitieve     bedrag.” 

 Ook     komt     er     nog     een     deel     van     de     opbrengst     van     het     restaurant     bij.     Leerlingen     van     de     school 

 maken     namelijk     een     keer     per     maand     een     diner.     Dit     keer     is     dat     een     Valentijnsdiner,     een 

 viergangenmenu     voor     15     euro     (exclusief     drankjes),     waarbij     de     opbrengst     nu     dus     naar     Giro555 

 gaat.     Op     het     menu     staat     dit     keer  Spaghetti     à     la     Lady  en     de     Vagebond  .     Docent     Falco     Stoop     heeft     er 

 zin     in.     “Wat     we     maken     is     lekker     en     smakelijk     voor     iedereen.” 

 Update 

 Woensdag     werd     het     totaalbedrag     van     4861,93     euro     overhandigd. 



 Bijschrift     - 

 Gooise     Praktijkschool 

 Gooise     Praktijkschool 



 Praktijkonderwijs     is     een     vorm     van     voortgezet     onderwijs     waar     leerlingen     van     12     tot     en     met     18 

 jaar     zich     voorbereiden     op     zelfstandig     leven     en     werken     in     de     maatschappij.     Zij     ontwikkelen 

 competenties     op     het     gebied     van     werken,     wonen,     burgerschap     en     vrijetijdsbesteding.     Op     het 

 programma     staan     theorievakken,     praktijkvakken     en     stages.     De     Gooise     Praktijkschool     heeft     als 

 motto     ‘De     leerling     is     de     maat!’     en     werkt     met     het     Big     Picture     Learning     concept. 
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 Tekst:     Stefan     van     Hees 


