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Bezoek aan Janssen Fritsen  

Op 29 september zijn wij bij het bedrijf Janssen en Fritsen op 

bezoek geweest. We werden daar ontvangen door Mike Ris-

seeuw. Hij heeft ons een presentatie gegeven over het bedrijf. 

Toen de presentatie klaar was, mochten we allemaal verschillen-

de games uitproberen. Daarna kregen we de opdracht om een 

gymles van 2032 te bedenken. We moesten iets bedenken wat 

nieuw was en wat ze in 2032 in de gymlessen misschien ook echt 

kunnen gebruiken. Ondertussen kregen we nog een rondleiding 

door het bedrijf en daarna hebben we onze ideeën gepresenteerd en tips gekregen.  

Door: Karlijn Jansen (4Hc)  

Bezoek aan Gemeente Helmond  

Op 10 november zijn wij met IBC naar de gemeente Helmond 

geweest.  We hebben toen een presentatie gekregen in de 

raadszaal over ondernemingen in Helmond. Na de presentatie 

zijn we naar ondernemingscentrum Bron geweest. Hier zit een 

aantal beginnende ondernemingen. We kregen hier de opdracht 

om te kijken hoe we Bron beter op de kaart konden brengen en of 

we ervoor konden zorgen dat er meerder ondernemingen zich 

daar gingen vestigen. Een aantal weken daarna op 1 december 

kwamen de dames van de gemeente naar onze school toe en 

hebben wij onze verbeterpunten voor Bron gepresenteerd. De 

was een hele leuke en leerzame ervaring. 

Door: Beau Geurds (4Hc)  

 



 

Jeugdondernemingen 

In een van de eerste lessen hebben we van de leerlingen 

uit het tweede jaar van het IBC uitleg gekregen over hoe 

ze de jeugdondernemingen op hebben gestart, wat wij 

vooral wel of niet moeten doen en nog een paar andere 

tips. Daarna was het aan ons om groepjes te maken van 

het liefst 4 personen en om daarna met je groepje een 

product verzinnen om te verkopen of een dienst om aan 

te bieden. Na een moeilijke start is het iedereen gelukt 

om groepjes te vormen en om een product of dienst te 

bedenken. Dit verschilt van een onderneming die kleding 

gaat bedrukken tot een onderneming die screenprotec-

tors voor je telefoon verkoopt, een soort van verwen/

relax-pakket en ook bijles als de enige dienst. Tijdens de 

IBC-dagen op donderdag maar ook thuis hebben we 

voorbereidingen getroffen voor de jeugdondernemingen. 

Op donderdag 15 december jl. hebben we met onze 

groepjes bij de notaris onze jeugdondernemingen op mo-

gen richten.  

Door:  Tim Martens (5Vb) 

 

Ik  ben Sam Smit. Ik zit bij het IBC en ik loop dit jaar stage in Eindhoven Ek-

kersrijt bij de Donjon. Dit is een meubelbedrijf op het meubelplein daar. We 

konden kiezen uit meerdere stageplekken. Ik heb de Donjon gekozen omdat er 

werd verteld dat je hiervoor veel creativiteit nodig hebt en dat leek me wel iets. 

We hebben tot nu toe een stage dag gehad. Op deze eerste dag moesten we  

op het meubelplein de Donjon met andere bedrijven daar vergelijken. Hierover 

hebben we vervolgens een verslag moeten uitwerken waarbij we in zijn ge-

gaan op de verschillen tussen de prijzen, de kwaliteit en ook de service. Nog 

steeds ben ik erg tevreden met de stageplek die ik heb gekozen. Ik ben be-

nieuwd naar de stagedagen die nog gaan komen. 

 

 

 
Stage ervaring Door: Sam Smit (4Hc) 

Excel cursus 

Op donderdag 15 december kregen we een Excel cursus van 
de heer Bouwma. Toen we te horen kregen dat dit op de 
planning stond begreep ik het niet helemaal. Excel is namelijk 
niet echt iets wat in het eerste opzicht een link met IBC heeft.  
Nadat ze hadden uitgelegd wat we zouden gaan leren be-
greep ik het wel. Excel is erg handig voor onze jeugdonder-
neming! Je kan heel gemakkelijk kosten berekenen en 
daarnaast kan je ook gemakkelijk een mooie factuur opstel-
len. Tijdens de cursus kregen we van de heer Bouma de op-
dracht om zelf een factuur op te stellen en hierbij kregen we 
ook uitleg. In totaal hebben we twee keer een Excel cursus en 
als je allebei de lessen hebt gevolgd krijg je hiervoor ook een 
certificaat. Door deze cursus hebben wij meer vaardigheden 
geleerd die we kunnen toepassen bij de administratieve kant 
van onze jeugdonderneming. 
 
Door: Evie Barendse (4Hc)  



Gastles presenteren 
 
We hebben in het begin van het jaar een gastles 
gehad over presenteren. Het was erg leuk en we 
hebben er veel van geleerd. Je leerde bij de gastles 
hoe je het beste over kunt komen, hoe je moet 
staan en hoe je een presentatie het best kunt 
voorbereiden. Eerst hebben we een aantal op-
drachten gedaan waarin je jezelf liet zien, we gingen  
bijvoorbeeld in een groep staan en dan moest je iets 
doen, daarna deed heel de groep het na en zo gingen we 
het rondje af totdat iedereen was geweest. We moesten 
ook in tweetallen tegenover staan van ongeveer 1,5 me-
ter afstand en hoe dichter je bij de ander stond, hoe 
bozer of hoe blijer je werd. We gebruikten verschillende 
emoties bij deze opdracht. Vervolgens hebben we in 
tweetallen een presentatie gegeven over een onderwerp 
die we zelf mochten kiezen, hierna kregen we te horen 
hoe het ging en nog eventuele verbeterpunten. Dit was 
een erg leerzame gastles, maar ook een hele leuke 
ervaring.  
 

Door: Felice van Duijnhoven 
(4Hc)  

Jeugdondernemingen 

Ondernemers werken 24/7, en zo ook de on-

dernemers van de jeugdondernemingen. Ook 

al is het zomervakantie, wij zullen nog vaak te 

vinden zijn op diverse markten en andere ver-

kooppunten! 

Om op de hoogte te blijven, kun je onze Face-

book-pagina’s liken. 

Gastles van Susanne Baudoin.  

Susanne Baudoin werkt voor de OMO-scholengemeenschap. 
Zij houdt daar de sollicitaties en bepaalt wie het geschikste 
is. Daarvoor gaf ze les aan werkelozen hoe je het beste kan 
solliciteren. Zij kwam ons een gastles geven over hoe wij het 
beste konden gaan solliciteren. Inhoudelijk heb ik er heel 
veel van geleerd. Dingen zoals je CV van het heden naar het 
verleden opstellen, waren voor mij nieuw. Ze gaf goede 
voorbeelden met een slechte sollicitatie brief en een goede. 
Sommige dingen die ze vertelde leken heel logisch, zoals niet 
op je telefoon. Toch schijnt dit nog regelmatig voor te 
komen, wat voor mij een schok was. Aan het einde was er 
een nep-sollicitatie, die expres heel slecht gedaan werd. Wij 
moesten aan het einde vertellen wat er allemaal slecht aan 
was, maar ze hadden beter kunnen vragen wat er goed aan 
was. Het nep-sollicitatiegesprek was een goede afsluiting, 
omdat het alles visualiseerde van wat je een uur geleden 
allemaal had gehoord. Het was misschien wel iets te over-
dreven, want op sommige momenten kon niemand zijn lach 
inhouden. Ik vond het een nuttige en leerzame gastles!  

Door: Zoë Vogelaar (5Vb)  

  


