
Beste leerlingen van het JTC,

Hier is de laatste schoolkrant van dit jaar!

We hebben voor iedereen wat te lezen, van 

een spannend detective verhaal tot een 

grappig interview met de rector. En als je op 

vakantie gaat kan je de puzzelpagina uit-

printen! 

De redactie heeft met veel plezier dit jaar 

de schoolkrant opgericht en twee mooie 

edities voor jullie verzorgd. 

We kijken uit naar een nieuw journalistiek 

schooljaar! Mocht je ideeën hebben voor 

een artikel, stuur deze vooral via Magister 

naar mij door. Ik hoor graag van je! 

In de tussentijd wens ik jullie veel plezier 

op vakantie en ik hoop dat jullie volgend 

jaar weer veel leesplezier hebben!

Chiel Buisman - hoofdredacteur
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Het einde van groep 8 
is in zicht! Ik ben op 
schoolkamp geweest en 
de musical komt steeds 
dichterbij. 

Een tijdje daarvoor was 
nog iets anders leuks: 
de kennismakingsmiddag 
op het JTC. Op 22 juni 
leerde ik mijn klasge-
noten en mentor kennen. 
Ik kwam ook te weten in 
welke klas ik kom te 
zitten voor het komende 
schooljaar.

Voordat we naar bin-
nen gingen, wachtten we 
natuurlijk tot iedereen 
er was. Toen gingen we 
naar binnen en op zoek 
naar het lokaal 

van onze mentor. Het 
was wel even zoeken en 
veel trappen op, maar 
dan heb je ook wat. We 
deden een leuk spelle-
tje om elkaar te leren 
kennen, namelijk 3 din-
gen vertellen: 2 din-
gen over je jezelf die 
kloppen en 1 ding dat 
totale onzin is. 

Er werd ons verteld dat 
we met heel tvwo 14 
oktober naar Engeland 
gaan, naar Dover om 
precies te zijn! 

VVaan groep 8 naar de n groep 8 naar de bbrugklas!rugklas!CColumnreeksolumnreeks



DDe leuke weetjes e leuke weetjes rrubriubrieek:k:
OOver  de ver  de cconciërgonciërgees ...s ...

Verder kregen we onwijs 
veel papieren mee naar 
huis. Mijn schooltas is 
nu al te klein!

Daarna moesten we op de 
schoolfoto. Dat ging 
stukken sneller dan op 
de basisschool. 
Superfijn! 

Als laatste bij de ken-
nismaking kregen we 
wat vrije tijd om met 
elkaar te kletsen en 
wat lekkers te eten en 
drinken. 

Een tijdje later 
kreeg ik een brief in 
de brievenbus waar-
in stond: je kunt je 
schoolboeken bestellen 
op de site Iddink! Ik 
ging vol enthousiasme 
kijken welke boeken ik 
zou krijgen, maar ik 
kreeg een melding dat 
de boeken nog niet op 
de site stonden. Een 
paar weken verder keek 
ik weer en voilà, een 
hele boekenlijst.

Nieuwtje: Ik ben nog 
een paar weken een 
pre-JTCer. De volgende 
uitgave van de school-
krant ben ik een echte 
JTC brugger!

Ik wens iedereen een 
fijne vakantie en een 
leuk nieuw schooljaar 
toe!

Marit de Kock, bijna 
geen pre-JTCer meer :)

Hallo iedereen!

Het schooljaar z
it 

er alweer bijna 
op, 

maar voor deze l
aat-

ste editie van d
it 

jaar hebben Vera
 en 

ik nog snel even
 wat 

leuke weetjes vi
a de 

conciërges te pa
kken 

gekregen!

Toen wij vroegen
 aan 

de conciërge of 
er 

nog roddels ware
n 

over de docenten
 zei 

hij dat die er e
igen-

lijk niet zijn (
wat 

wij uiteraard he
-

lemáál niet gelo
ven). 

Toch hebben wij 
nog 

wat leuke inform
atie 

los weten te peu
te-

ren. 
Wist je bijvoorb

eeld 

dat...: 

De conciërges een eigen 

snoeppot hebben in de 
conciërgekamer?

De conciërg
es met elka

ar 

communicere
n via Walki

e 

Talkies? CS
I ten top! 

Gevonden 
geld op s

chool 

belandt i
n een gro

te 

spaarpot?
 Maar wát

 doen     

   ze daa
r mee!?

 Conciërg
e ATU 5 d

agen 

per week 
op school

 te 

vinden is
? Snappen

 wij    

dan weer 
niet.

  Joehoe.
. leven!

De conciërges (die wij geïnter-
viewd hebben) Het leukste aan 
hun beroep het omgaan met kin-
deren vinden? Snappen wij, we 
zijn ook te gek! 

Groetjes, 
Vera de Kock en

Noa de Klerck



‘22 januari 2015, een jongen van 
16 vermist in Zeeland.’

De ouders van de zestienjarige 
Ravi zijn heel erg bezorgd over 
hem. Ze weten dat hij op weg was 
naar een vriend, Xander. Hij is 
nooit meer teruggekomen. Ravi’s 
vermissing is altijd onopgelost 
gebleven, tot nu. Ravi wordt pas 
gevonden op 6-8-2024.

Twee inspecteurs hebben de negen 
jaar oude zaak opgepakt. Nathan en 
Benthe. De vermissing intrigeert 
ze. Waar is Ravi gebleven? Het 
duo begint het onderzoek bij het 
huis van de ouders van Ravi, maar 
eenmaal daar vinden ze alleen een 
leegstaand huis, het is een krot. 
Bij navraag in de buurt blijkt dat 
de ouders zijn verhuisd naar Gro-
ningen. Een oude vrouw die altijd 
oppaste op Ravi vertelt het ver-
haal. Ze vindt het vreemd dat de 
ouders zo ver zijn weggegaan na 
de vermissing. Je hoopt toch dat 
je kind terugkomt!? Hierna bezoe-
ken de inspecteurs het huis van 
Xavier. Xavier vertelt hetzelfde 
als 9 jaar geleden, hij weet van 
niets.

Die avond pakten de inspecteurs 
hun spullen in en sliepen in een 
hotel. Het hotel was muf en oud, 
en het stonk er enorm. De volgende 
ochtend stonden ze klaar om naar 
Groningen te gaan. Ze huurden een 
auto en vertrokken. Nathan sprak 
tegen Benthe zijn vermoeden uit 
dat Ravi niet meer levend terugge-
vonden zou worden. Na een rit van 

drie uur arriveren ze in Gronin-
gen. Een oude vrouw wist de agen-
ten te vertellen dat de ouders op 
de Oosterkade 25 wonen. De inspec-
teurs kloppen op het adres aan en 
de vader van Ravi doet open. Hij 
roept onmiddellijk zijn vrouw er-
bij! Benthe en Nathan vertelden 
dat ze het onderzoek naar de ver-
missing hebben heropend, maar de 
reactie van de ouders was niet zo-
als verwacht. De ouders keken niet 
blij en vroegen: ‘Waarom nu?’. 
Het gesprek werd voortgezet in de 
woonkamer van het huis. De ouders 
gedroegen zich nog steeds vreemd. 
‘Verbergen jullie soms iets?’ riep 
Nathan uit. ‘Jullie kunnen beter 
nu vertellen wat er aan de hand is 
voordat we jullie oppakken voor 
het belemmeren van een onderzoek. 
Jullie reactie klopt niet’ vulde 
Benthe aan. 
De ouders keken aarzelend naar el-
kaar. Vader stond op en pakte zijn 
telefoon. Hij liet een schermopna-
me zien van een GPS die op Ravi’s 
mobiel zat voor de veiligheid. Op 
een bepaald moment verloor de te-
lefoon de chip. De locatie waar 
dat gebeurde was zichtbaar. De va-
der was het indertijd in alle hec-
tiek vergeten. Hij schaamde zich 
zo dat hij maanden na de verdwij-
ning niet alsnog naar de politie 
durfde te stappen. 

De inspecteurs bespraken het be-
zoek in een werkruimte van het 
politiebureau Groningen, waar ze 
tijdelijk het onderzoek konden 
voortzetten. Vreemd verhaal, die 
vader. Ze vroegen zich af  wat

FFeuilleton:euilleton:

De Vermiste jongen
Door Reza Houtepen?



er te vinden zou zijn over hem. 

Na enig onderzoek kwamen ze uit op 
ingediende scheidingspapieren, on-
dertekend door de vader. 22 janu-
ari 2015. De scheiding werd nooit 
doorgezet, het bleef bij de grif-
fie. Gewapend met een kopie van de 
documenten trokken de inspecteurs 
terug naar het huis van de ouders. 
Ze namen de vader apart en con-
fronteerden hem met wat ze hadden 
gevonden. De vader brak en vertel-
de dat hij inderdaad in die peri-
ode een advocaat had ingeschakeld 
om te scheiden van zijn vrouw. Hij 
kwam er op terug omdat een schei-
ding én de vermissing te veel zou 
zijn voor zijn vrouw. Hij leefde 
nu gelukkig vertelde hij! De in-
specteurs keken elkaar aan. Vreemd 
verhaal. En dit verklaart de datum 
op de papieren ook nog niet…

De inspecteurs liepen bij het ver-
laten van het huis langs de moe-
der. Het viel Benthe op dat de 
vrouw een grote blauwe plek op 
haar been had. ‘Gevallen?’ vroeg 
ze geïnteresseerd. De vrouw wou 
iets terugzeggen maar de vader 
kneep hard in haar hand. ‘Ss-
sht!’siste hij haar toe. De moe-
der sprak toch. ‘Ik wist af van 
de scheidingspapieren. Maar nét 
op die dag kwam ik erachter dat 
wij de loterij hadden gewonnen. Ik 
deed alsof ik niets wist zodat ik 
de prijs niet hoefde te delen.’ De 
vrouw slikte moeizaam en vervolgde 
haar verhaal. ‘Toen mijn man er-
achter kwam was hij woedend. Nog 
steeds! De afgelopen negen jaar 
zijn hels geweest.’
Nathan en Benthe keken elkaar 
aan. Wát een verhaal. Maar wat er 
met Ravi is gebeurd, dat weet nog 
steeds niemand. Of zou het toch…? 
De inspecteurs deden nog een po-
ging om informatie te krijgen van 
de vader. Samen zaten ze aan ta-
fel. De vader boog zijn hoofd 
voorover, zijn handen vouwden zich 
eromheen. ‘Dat joch had er nooit 

moeten achter komen’ fluisterde 
hij. ‘Achter wat?’ Vroeg Benthe. 
‘Achter de scheiding natuurlijk!’ 
zei de vader. De man zei dat hij 
geen keus had, de vrouw mocht er 
niet achter komen. Het warrige 
verhaal hield geen stand. ‘Waar-
achter?’ schreeuwde Nathan nu 
boos! ‘Ik heb hem doodgeslagen!’ 
riep de vader uit. ‘We hadden een 
ruzie omdat hij wist van de schei-
ding, dingen liepen uit de hand. 
Hij ligt in het oude huis in Zeel-
and.’ Snikkend viel de vader voor-
over op tafel. 

Benthe en Nathan vertrokken zo 
snel mogelijk naar het oude huis 
in Zeeland en namen daarbij de va-
der mee. Hij kon laten zien waar 
Ravi was, eindelijk. De man bleef 
maar fluisteren onderweg: ‘Het 
spijt me, maar ik had geen keus 
Ravi..’ De man was gebroken en zag 
er zielig uit, zo achterin de po-
litieauto. Maar Benthe en Nathan 
zagen alleen maar een moordenaar 
zitten.

Na vier uur zoeken in het huis 
vinden de inspecteurs dan einde-
lijk het lijk van Ravi. Hij lag 
tussen de vloer in een oude plas-
tic zak, er was niks meer van hem 
over. En zo is het oude mysterie 
opgelost na 9 jaar. Een simpele 
en eenvoudige bekentenis van ie-
mand die al vanaf het begin bij de 
politie bekend was. De vader ver-
dwijnt jarenlang achter de tralies 
en het politieduo wordt als helden 
onthaald.
Nathan en Benthe zijn opgelucht. 
Het is ze gelukt, maar toch zit 
iets ze dwars. Ze besluiten een 
bezoek te brengen aan de vader van 
Ravi in de gevangenis. Eenmaal 
aangekomen slaat de schrik ze om 
het hart. De cel! Die is… leeg?
                              

Het spannende ve
rvolg op dit ver

-

haal lees je in 
de eerste editie

 

van het nieuwe s
chooljaar.

Fijne zomervakan
tie!                                             

    



De redactie van JT
C NEWS: 

Marit
Norah
Eline
Esmée
Krista
Noa
Jesse
Chiel
Vera

Beste leerlingen van het JTC,

Wij zijn Jade Schillevoort, Julia 
Rombouts, Chatima Jalaly en Frédéri-
que Jonkergouw en wij zijn lid van 
de leerlingengeleding van de Mede-
zeggenschapsraad (MR) op school, wat 
betekent dat wij de leerlingen verte-
genwoordigen in de MR. Omdat Chatima 
en Julia dit jaar examen doen, zijn 
er dus twee vrije plaatsen in de MR. 
Ben je benieuwd hoe het er op het JTC 
achter de schermen aan toe gaat en 
hoe je zelf verbetering in de school 
kunt brengen? Dan kun je je nu aan-
melden om lid te worden van de MR!

Als een lid van de leerlingengeleding 
vertegenwoordig je dus de leerlin-
gen van het JTC in de MR, en zorg je 
ervoor dat bij aanpassingen in het 
school-regelement ook aan de leer-

lingen van de school gedacht wordt, 
waardoor de sfeer op school goed 
blijft.

Het leukste aan de MR vinden wij dat 
je echt instemming hebt over bepaalde 
onderwerpen die van belang zijn. Wat 
ook mooi is dat je een super goede 
band hebt tussen leraar, ouder, di-
rectie en mede-leerlingen.
Bij de MR doe je ook veel vaardighe-
den op: zoals vergaderen, goed naar 
anderen luisteren en compromissen 
sluiten. Dit kan je later ook veel 
helpen, en het staat goed op je CV!
Als je een beetje geïnteresseerd bent 
in onderwerpen waar de school mee te 
maken heeft is de MR echt wat voor 
jou!

Stuur ons snel via Magister een be-
richt voor meer informatie of om je 
aan te melden!

BBeericht varicht vannuit uit dde e MMRRMMededeling:ededeling:

DDe redactie:e redactie:



JJeroen veroen vaan den n den OOordord!!
IInterview!nterview!

Jullie weten natuurlijk dat we 
een andere rector hebben, maar 

veel van jullie weten nog niet 

heel veel over hem… Daar brenge
n 

de leden van de schoolkrant NU 

verandering in! Onze redacteure
n 

gingen op bezoek.

Met een vrolijke glimlach ontvi
ng 

de rector ons! Hij gebaarde dat
 

we plaats mochten nemen aan de 

ovalen tafel in zijn ruime kan-

toor. 

Het kantoor zelf zit voor ons 

iets verstopt naast de perso-

neelskamer. Wanneer we onze vra
-

gen afvuren op de rector blijkt
 

dat hij over een goed gevoel vo
or 

humor beschikt. 

Hij maakt veel grapjes tussen-

door en er wordt veel gelachen.
 

Wat blijkt? We komen ook nog ee
ns 

op zijn verjaardag! Natuurlijk 

hebben we hem daar van harte me
e 

gefeliciteerd. 

Wil je meer over de rector te 

weken komen? Lees dan snel ver-

der en spreek hem vooral eens a
an 

wanneer je hem voorbij ziet lop
en 

op de gang. Gezellig!

Door: Eline Grootswagers en Esm
ée Donkersloot



Beste rector, bedankt voor uw medewerking aan dit leuke interview! 



GGame On!ame On!

WWordshuffleordshuffle!!

WWoordzoekeroordzoeker!!

Door:

Norah v
an Merr

ienboer

Door:
Vera de Kock



Online Bingo!

..En nog veel meer!!

Mountainbiken!

Wat: Toffe activiteiten!

Try out week! Stormbaan

VR workshop!

Voor wie: jongeren tussen de 10 en 18 jaar
Wanneer: in de zomervakantie van 25 juli tot 2 sept

Schrijf je nu in via: www.sportencultuurroosendaal.nl

Kom je in aanmerking voor Stichting Paul? Dan kun je voor vragen en aanmelden contact opnemen 
met Dagmar Meyvis via Dagmar.meyvis@wijzijntraversegroep.nl


