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Uit isseli g Lippstadt 

Op do derdag  ei  zij  e aar Lippstadt ge eest als het eerste deel a  de uit isseli g et 
de s hool daar het Oste dorff Gy asiu . s O hte ds o  .  uur oeste  e aa ezig zij  e  

iet la g daar a zij  e ertrokke . Ee aal aa geko e  ij de s hool heeft iederee  ke is ge aakt 
et zij  uit isseli gsstude t, aar a e et zij  alle  zij  gaa  lu he  ij de plaatselijke 

u i ersiteit. Na de lu h zij  e aar Hella Li htka al gegaa  oor ee  prese tatie o er hoe e  daar 
de ers hille de erli hti gs ogelijkhede  oor auto s test. s A o ds zij  e og gaa  o le . 
Daar a slape  ij het gastgezi . Vrijdago hte d he e  e e kele lesure  eegedraaid op de s hool. 
Na deze ure  are  e rij o , o der egeleidi g a  Duitse edestude te , ro d te lope  door het 
e tru . s Middags he e  e og de rou erij a  Warstei  ezo ht, aar het Warstei er ier 
ordt ge aakt. Ro d de klok a  .  uur zij  e eer op s hool aa geko e .  

Door: Ti  Marte s 5Vb   

 

 

 

 



 

Gastles verzekeren 

 

Op 12 april hebben wij een gastles over verzekeren 
gehad. Als bedrijf moet je goed nadenken over de 
risico’s die je loopt, zoals brand of inbraak. Ook als 
jeugdonderneming is dit heel belangrijk. Eerst 
kregen we wat algemene informatie over verzekeren 
en daarna gingen we zelf aan de slag. We kregen 
per groepje een ‘eigen bedrijf’ waar we dan 
verzekeringen voor moesten afsluiten. Wij hadden 
een restaurant als bedrijf en moesten dus 
verzekeringen afsluiten voor bijvoorbeeld het 
personeel of de etenswaar. De gastles over 
verzekeren was heel interessant, maar vooral ook 
heel belangrijk omdat overal wel risico’s aan zitten.  

 

Door: Kyra Leijgraaf (4Hc) 

 

 

 

Op 20 april zijn wij naar Amsterdam geweest. Daar zijn we begonnen met een bezoek aan het West Indisch 
Huis. Hier heeft de geschiedenisleraar, die ook mee was naar Amsterdam, iets verteld over de Gouden Eeuw. 
Daarna mochten we binnen kijken bij de AEX-beurs. Hier hebben we geleerd wat er precies gebeurt op de 
beurs. Als laatste zijn we naar De Nederlandse Bank geweest en hebben we daar door middel van spellen 
geleerd wat er allemaal gebeurt bij De Nederlandse Bank.  
 

Door: Karlijn Janssen (4Hc)  
 

 

Amsterdam 

Gastles Accountant  
 

Op onze IBC dag kregen we een gastles van een 
accountant. Eerst vertelde hij wat over zichzelf en welke 
studies hij had gedaan. Vervolgens begon hij uit te 
leggen wat een accountant zijn nou precies inhoud en 
gaf hij wat belangrijke informatie die bij een accountant 
hoort.  
Zo ging hij uitleggen wat een jaarrekening (financieel 
verslag) is en wat er nou in zo’n jaarrekening staat 
(balans, winst- en verliesrekening en het 
kasstroomoverzicht). 
Daarna ging hij uitleggen waarvoor zo’n jaarrekening 
nou nodig is. De belangrijkste reden is controle zodat de 
andere bedrijven weten hoe het bedrijf er voor staat 
voordat ze bij het bedrijf dingen gaan kopen of 
opdrachten gaan geven. 
Op het einde gaf hij ieder groepje een jaaropgave waar 
een jaarrekening in stond. Een jaarverslag is heel groot 
en hij had verteld dat er een groot team aan zo’n verslag 
werkt.  
 

Door: Stan Roossen (4Hc)  



 

Jeugdondernemingen 

Ondernemers werken 24/7, en zo ook de ondernemers van de jeugdondernemingen. Ook al is het zomervakantie, wij zullen nog vaak te vinden zijn op diverse markten en andere verkooppunten! Om op de hoogte te blijven, kun je onze Facebook-pagina’s liken. 
 

 

Iprote t  

Wij zij  Zoë, Feli e e  A e-Sophie  a  het IBC e  he e  ee  
jeugdo der e i g opgeri ht. We erkope  s ree prote tors oor  
euro per stuk. S ree prote tors zij  glasplaatjes die je o er je telefoo  
plakt zodat je s her  iet kapot gaat a eer je je telefoo  laat alle . 
De s ree prote tor a gt de arst op. Wa eer er ee  arst i  je 
glasplaatje ko t, kost dat a elijk eel i der da  a eer je s her  
kapot is. De helft a  o ze op re gst gaat aar het goede doel: KIKA e  
s hool usproje t Sri-La ka.  

Co ta t: Iprote t @hot ail. o  

Happi ess&Co.  

He  jij ook altijd het pro lee  dat je iet eet at je oet ge e  
oor ee  erjaardag? Wij he e  de oplossi g, a elijk 
Happi ess i  a ag . Dit is ee  leuk er e pakketje die je adeau 

ka  ge e  aa  je oeder, rie di  of zus. Met o s produ t steu  
je Pi k ri o  e  s hool us proje t Sri la ka. Als je i teresse he t 
ku  je o s ereike  ia                

 happi ess. o.i @g ail. o  € ,  p.s.   

Strike Clothi g  

Wij zij  Strike Clothi g ee  jeugdo der e i g a   perso e . Wij 
edrukke  shirtjes et jou  o t erp. O ze op re gst gaat oor ee  

deel aar U i ef e  het s hool usproje t. Wil jij ook ee  shirtje late  
edrukke ? Ko  da  aar o s! 

 Mail: Strike- lothi g@hot ail. o  

Magistri Bijles 

Met o ze jeugdo der e i g a uit het IBC ge e  ij i  sa e erki g 
et het Carolus ijles aa  MAVO-, HAVO- e  VWO-leerli ge . Wij 

i de  dat iederee  re ht heeft op o der ijs, daaro  is o ze ijles iet 
allee  ijzo der etaal aar, ook do ere  ij % a  o ze i st aa  het 

us proje t Sri-La ka. Je helpt dus iet allee  jezelf, aar ook ee  a der. 
Bezoek o ze e site of stuur o s ee  ailtje oor eer i for atie. 

Co ta t: 
E ail: i fo@ agistri ijles. l 
We site: . agistri ijles. l 
Fa e ook: Magistri Bijles 

 



 

Bedrijfs ezoek Driesse  HRM 

We zijn op 18 mei naar het bedrijf Driessen geweest. Dit was erg leuk en leerzaam. We begonnen met 
een super leuke presentatie van de CEO Jeroen Driessen. Dit had hij erg leuk gedaan. Na de 
presentatie kregen we opdrachten. Ze wilden ons kennis laten maken met wat zij allemaal doen. Ze 
vergeleken hun werk met daten op het internet. Dit was ook weer erg leuk bedacht. We werden in 
verschillende groepjes verdeeld en moesten een sollicitatie na doen. Dit was erg leerzaam, want je 
kreeg namelijk een lijst met welke vragen ze jou kunnen stellen en zo ben je al een beetje voorbereid als 
jij zelf ooit een sollicitatie hebt. Na de sollicitaties gingen we lunchen. Tijdens het lunchen kregen we een 
vragenlijst met gekke vragen die je elkaar tijdens het eten kon stellen. Dit was erg grappig, want je kreeg 
zo dingen te weten over mensen die je anders nooit zou weten. Na de lunch gingen we weer terug naar 
de vergaderruimte en hebben we de vragen van tijdens de lunch besproken. De hele dag is uiteindelijk 
afgesloten met een leuke afsluiting. Het was een erg leuke ervaring en we hebben er veel van geleerd.  

Door: Beau Geurds (4Hc) 

 

Graag ille  ij o  alle lezers al ast ee  prettige  
aka tie toe te e se . Tot ajaar 7.  


