
Alaaf!

De schoolkrantredactie is helemaal in feest-

stemming! In korte tijd hebben we twee 

prachtige schoolkrantedities weten te ver-

zorgen én carnaval staat voor de deur! Wij 

gaan straks helemaal los op het carnavals-

feest en sjansbal en hopen jullie daar alle-

maal tegen te komen.

In deze editie leer je ook onze serieuze kant 

kennen. Want deze maand was er toch best 

veel aan de hand. Keuzestress in hv3 voor 

de profielen, eindexamens die voor de deur 

staan en dan nog alle gewone so’s en proef-

werken. Gelukkig heeft onze redactie alle 

stressreductietips voor je op een rij weten 

te zetten en kom jij straks zonder een drup-

pel zweet je schooltijd door! 

We zijn hele leuke feitjes te weten geko-

men over een gouden medewerker van onze 

school! En ergens in deze krant lezen we al 

iets leuks over een speurtocht die ons bin-

nenkort te wachten staat Al nieuwsgierig? 

Neem een koekje en blader snel verder!

Veel leesplezier! 

De redactie.
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Open dagen, keuzepro-
gramma’s, voorlichtin-
gen. Soms zie je door 
de bomen het bos niet 
meer. Havo 5, het eind-
examenjaar, maar wat 
daarna….? 

Is de profielkeuze toch 
de juiste gebleken of 
moet ik nu extra toela-
tingsexamens gaan doen?

Dit keuzeproces geeft 
veel medeleerlingen 
hoofdpijn. Met deze 
keuze bepalen we onze 
toekomst en reflecteren 
we op ons verleden. 

Sommige weten het nog 
niet en gaan voor een 
tussenjaar. Om te wer-
ken en rustig te kunnen 
bedenken wat ze willen.

Bij mij ging het geluk-
kig allemaal vlot. Mijn

keuze had ik al snel 
gemaakt omdat ik mijn 
interesses heb gevolgd. 
In havo 4 zijn we bij 
verschillende Hogescho-
len gaan kijken. Dat 
hielp voor mij bij de 
verdere keuze van mijn 
vervolgopleiding. Ver-
volgens ben ik gaan 
kijken bij Hogescholen 
die me via internet wel 
aanspraken. De eerste 
school was al meteen de 
juiste. 

EElk einde is een nieuw begin...
lk einde is een nieuw begin...CColumnolumn



Door Jesse

Docentenkennis.

Als je een makkelijke overgang 

wil bereiken is de eerste stap 

weten met welke docent je te ma
-

ken hebt. Heb je een docent die
 

het huiswerk gaat controleren? 

Dan heb je pech en moet je het 

natuurlijk maken tenzij een aan
-

tekening je niets uitmaakt. Wan
t 

zeg eens eerlijk, daar wordt to
ch 

niks mee gedaan. Je kan natuur-

lijk ook altijd een potje Russi
-

sche roulette spelen en hopen d
at 

je docent het niet ziet.

Helaas heb je ook nog de pas-

sief-agressieve docenten (ik no
em 

geen namen… maar we weten alle-

maal…) die gelijk naar je toe 

komen als je een antwoord niet 

weet. Bereid je hier goed op vo
or 

door in het schift van degene 

naast je te kijken zodat je sne
l 

het antwoord kan zeggen. 

Gelukkig zijn we op het JTC gez
e-

gend met veelal docenten die he
t 

gewoon helemaal niets uitmaakt.
 

Lucky us!

Doe alleen het noodzakelijke!

Voor het leren van een SO zou i
k 

nooit veel moeite doen omdat je
 

dit makkelijk kan ophalen met e
en 

opdracht of een toets die 3x me
e-

telt, een zes is genoeg! Ook is
 

het nieuwe toetsbeleid heel fij
n. 

Het is ons hierdoor nóg makkeli
j-

ker gemaakt want je hoeft allee
n 

de avond van tevoren te leren. 
Je 

hebt toch niet opeens nog twee 
of 

drie toetsen waar je óók nog vo
or 

moet leren.
Heb je dan nog huiswerk dat je 

écht moet maken die avond? Tja,
 

kies dan voor één van de eer-

der geboden opties of lees even
 

de volgende tip: veel docenten,
 

(bijv. die van aardrijkskunde) 

checken niet waar je aan werkt 

tijdens de les. Moet je dus in 

de les een opdracht of huiswerk
 

maken? Dan kan je beter beginne
n 

aan bijvoorbeeld wiskunde, dit 

scheelt je thuis veel tijd.

Strategisch leren.

Hoe kan je strategisch leren vo
or 

een toets? Dat verschilt echt p
er 

toets. Voor geschiedenis maak j
e 

het beste een mindmap per para-

graaf. Een snelle en makkelijke
 

manier. Ik vind het fijn werken
!

Voor een SO moet je nooit te ve
el 

moeite doen, deze haal je makke
-

lijk op. Heb je echter een toet
s 

‘woordjes’? Begin dan zeker op 

tijd en herhaal vaak en kort. L
e-

ren voor zo’n toets is echt vee
l 

werk. Met topo kan je ook het 

beste eerder beginnen.

Ik heb een motivatie-
brief geschreven en die 
mag ik binnenkort mon-
deling toe gaan lich-
ten. Dan heb ik mijn 
intake. Spannend…..!

Ik merk dat het kiezen 
van mijn vervolgoplei-
ding mij erg veel mo-
tivatie geeft bij het 
afronden van Havo 5. Ik 
wens jullie een even 
vlotte keuze toe!

Veel succes allemaal!
 
Amber Donkersloot
H5A

TTips & trucs voor een relaxte ips & trucs voor een relaxte 
schooltijd:schooltijd:

Weinig doen voor school en toch 
overgaan naar het volgende jaar?



Aanbevelingen?

Volg bovenstaande tips voor een
 

ontspannen en relaxte schooltij
d. 

Begin vooral niet op enig momen
t 

te stressen, want daar bereik j
e 

toch niets mee! Je haalt alleen
 

maar een slecht punt. Enkele on
-

voldoendes op je rapport zijn 

echt geen probleem, maar blijf 

binnen die overgangsnormen. 

Heb jij de gouden tip die je 

graag (anoniem) wilt delen met 
je 

medescholieren? 

Stuur je tip naar:

schoolkrant@jtc-roosendaal.nl

Door Eline en Jesse.

Stel, je zit in het derde leerjaar. Een superdruk jaar waar je een 
belangrijke keuze moet maken: je profielkeuze. 
Je kiest een profiel: op het JTC  heb je de keuze uit vier profielen. 
Je hebt twee maatschappelijke en twee natuurprofielen. De maatschap-
pelijke profielen zijn Cultuur & Maatschappij (C&M) en Economie & 
Maatschappij (E&M). De twee natuurprofielen zijn Natuur & Gezondheid 
(N&G) en Natuur & Techniek (N&T). Bij elk profiel heb je verplichte 
vakken en keuze vakken. De verplichte vakken verschillen per profiel. 
Nederlands, Engels, maatschappijleer, Wiskunde, LO, cultuur en kunst-
zinnige vorming en algemene natuurwetenschappen. 
Verplichte vakken Natuur en Techniek: 
• Wiskunde A/B.
• Natuurkunde (wiskunde B verplicht.) 
• Scheikunde.
Verplichte vakken Natuur en gezondheid
• Wiskunde A/B.
• Biologie.
• Scheikunde.
Verplichte vakken Economie en maatschappij
• Wiskunde A/B.
• Economie.
• Geschiedenis.
Verplichte vakken Cultuur en maatschappij 
• Wiskunde A/C.
• Geschiedenis.
De maand januari wordt ook wel “de maand van het profiel genoemd”. Je 
krijgt uitleg en workshops over de profielen en de vakken. Mevrouw 
Van Tulder gaf een presentatie waar ze precies uitlegde wat er komend 
schooljaar en de jaren daarna gaan gebeuren. Ze vertelde wanneer we 
onze definitieve keuze moesten maken en wanneer de voorlopige. Ook 
werd er een online toelichting gehouden voor de ouders, daar kregen 
de ouders dezelfde uitleg als de leerlingen en zo werden zij ook be-
trokken bij de keuze van hun kind.
Nu weten we dus welke profielen er zijn en welke keuze vakken! Maar, 
hoe kies je voor een profiel en hoe kies je je keuzevakken? 

Keuzestress!Keuzestress!



Daarbij hielpen twee meiden van het Radboud College. 

Eerst legden ze zelf uit hoe zij de keuze hebben gemaakt en of ze 
iets anders hadden willen doen. Zo legden ze uit dat je kan kiezen op 
je gevoel, dus wat je leuk vindt, of gebaseerd op de richting die je 
later op wil. 
Daarna kregen wij de opdracht om te ontdekken wie wij zijn en wat we 
wilden doen. We beantwoorden wat vragen over vakken die je leuk/stom 
vindt, vakken waar je goed/slecht in bent, welke richting je later 
op wilde en wat jouw vrienden/familie bij jou vinden passen. Ook de-
den we een “kwaliteiten” spel. We kregen kaartjes waar kwaliteiten op 
stonden en die moesten we geven aan klasgenoten, maar ook aan jezelf. 
Zo kwam je erachter wat er bij je past en hoe anderen daar over den-
ken. 

Oké, je weet nu hoe je kan gaan kiezen maar… wat houden die vakken 
allemaal in? Om die vraag te beantwoorden kregen docenten van keuze-
vakken en verplichte vakken ieder 5 minuten om ons over te halen voor 
hun vak te kiezen! Ze vertelden ons dat je zelf 1 vraag moet beant-
woorden: ‘geschiedenis of scheikunde?’. Als je die vraag beantwoordt 
ben je al op de helft. Geschiedenis zit namelijk alleen in maatschap-
pelijke profielen, en scheikunde alleen in natuur profielen. 
Ook gingen we op 24 januari met de v3 klassen naar het Erasmus Col-
lege in Rotterdam. We vertrokken om 8:00 uur en waren rond 9.30 uur 
in Rotterdam. Eerst moesten we naar een collegezaal waar er van alles 
over de dag werd vertelt. Het verbaasde ons echt hoe groot zo’n col-
lege zaal was! En dan was dit nog een van de kleinere…
Daarna kregen we een workshop over onderhandelen en investeren, dat 
was redelijk leuk om te doen. Rond 11:00 uur moesten we weer naar 
zo’n college zaal, maar nu om een quiz te doen en om de dag af te 
sluiten. Wij vonden het best jammer dat het vooral over economie ging 
en dat we bijna niets te weten gekomen zijn over de natuurprofielen. 
Na het Erasmus gingen we naar de schaatsbaan in Rotterdam. Het was 
erg leuk om iets actiefs te doen en we kregen aan het einde allemaal 
1 gratis kaartje voor de volgende keer!

Er kwamen ook een paar v6 leerlingen in de klas vertellen over hun 
profielkeuze en hoe zij het hebben ervaren. Ze gaven tips over wat 
je het best wel en niet kan kiezen/doen. Zij gaven het advies om een 
vak te kiezen waarvoor je geen examen hoeft te doen bijvoorbeeld NLT 
of wiskunde D omdat dit je veel studeerwerk scheelt in je examenjaar. 
Het forum was georganiseerd door v6 leerlingen en door de kunsts-
ectie. Het begin was heel rommelig omdat niemand wist waar ze heen 
moesten en de v6 leerlingen waren zoek. Toen ze eenmaal waren gevon-
den kwam het wel op gang. Het was leerzaam voor ons om te horen hoe 
het is voor leerlingen in het zesde. 

En dan is het alweer gewoon februari! Het was een leerzame maand en 
hopelijk maken wij straks de juiste keuze!



De redactie van JT
C NEWS: 

Marit
Norah
Eline
Esmée
Krista
Noa
Jesse
Chiel
Vera

DDe redactie:e redactie:

IInterview!nterview!
Door Marit en Noa



De oorsprong van carnaval is in (alcohol)nevelen gehuld, maar wat we wel 

weten is dat in het zuipen, pardon zuiden van Nederland, elk jaar fanatiek ge-

feest en verkleed wordt. 

Carnaval ontstond waarschijnlijk al in de tijd van de Oude Grieken. Het le-

ven was best zwaar in die tijd. Filosoferen, Olympische Spelen bedenken en 

beeldhouwwerken maken. Enkele dagen in het jaar moesten ze eens ont-

spannen en flink los gaan! 

De wijngod Dyonisus liet zich al op een praalwagen door de stad heen rij-

den, later gevolgd door vele anderen. Een paar honderd jaar daarna begon 

de kerk zich er opeens mee te bemoeien. De katholieke kerk vond het feest 

maar niets en probeerde iedereen ervan te overtuigen er niet meer aan deel 

te nemen. Dat werkte natuurlijk voor geen ene meter en wat doe je dan? Je 

maakt van de nood een deugd! De kerk verbond carnaval aan Vastenavond. Een 

laatste kans om je helemaal te laten gaan voordat je je tijdens 40 dagen 

vasten voorbereidde op Pasen. 

Zeg, wat weet JIJ eigenlijk van carnaval?

Carnavalsquiz!

1. Hoe lang duurt de vastenperiode na carnaval? 

2. Welke stad heet tijdens carnaval Oeteldonk? 

3. Hoe noem je de staf waarmee een carnavalsprins zwaait?

4. Het einde van Carnaval noem je?

5. Hoe heet Roosendaal met carnaval?

6. Wat is het gekkengetal?

7. Wanneer begint carnaval? 

8. Hoe heet de nar van Roosendaal?

9. Wat is het thema van dit jaar?

10. Hoe heet het JTC tijdens carnaval?

11. Welke docent is de meest fanatieke Tullepetaon?

Stuur je antwoorden in via mail naar eme@jtc-roosendaal.nl en maak kans 

op een gave prijs!

CCarnaval...Wa is da?arnaval...Wa is da?



De middelbareschooltijd overleven? Dat lukt écht niet zonder koekjes. Als schoolkrantre-
dactie hebben wij zelf ervaren dat koekjes je productiever maken, scherper, analytischer, 
meliger maar bovenal maakt het alles een stuk gezelliger. Dus… zie jij als een berg op tegen 
je huiswerk? Wil jij de hele klas trakteren of heb je gewoon zin om jouw favoriete schoolkran-
tredactie van wat lekkers te voorzien? Maak dan deze geweldige m&m-koekjes. No regrets.

Ingrediënten:
 110 gr zachte boter
 100 gr bruine basterdsuiker
 1 ei
 1 theel vanille extract
 130 g bloem
 3 eetl maizena
 ½ theel bakpoeder
 Snufje zout
 200 gr m&m’s

Materialen;
Bakplaat met bakpapier
Mixer

Bereiding:
Doe de boter met de basterdsuiker in een grote beslagkom en klop met mixer tot een romi-
ge massa. Kluts het ei in een schaaltje en haal eventueel stukjes eierschaal er uit. Mix het ei 
en het vanille extract door het botermengsel. Meng in een andere kom de bloem, maizena, 
bakpoeder en een snufje zout met een lepel door elkaar. Voeg het meelmengsel bij de boter 
en mix nog een minuutje door tot je geen stukjes meer ziet zitten.

Schep met een houten lepel 2/3 van de m&m’s er door en zet het beslag een half uur in de 
vriezer. Hierdoor kun je straks makkelijk koekjes vormen. Verwarm ondertussen de oven 
op 180 graden en leg een stuk bakpapier op een bakplaat. Haal het beslag uit de vriezer en 
schep ongeveer een halve eetlepel in je handpalm. Druk een beetje plat en leg daarna op 
het bakpapier. Houd genoeg ruimte tussen de koekjes omdat ze in de oven nog een stuk 
groter worden. 

Als je klaar bent schuif je de bakplaat in de oven. Bak de koekjes ongeveer 12 minuten tot-
dat ze goudbruin zijn. Als je ze uit de oven haalt zijn ze nog steeds zacht aan de bovenzijde. 
Hierdoor kun je makkelijk nog wat extra m&m’s er in drukken en de koekjes versieren. Laat 
ze daarna afkoelen op de bakplaat. Als ze afgekoeld zijn worden ze hard en kun je ze mak-
kelijk met een spatel van de bakplaat afhalen. Bewaar ze in een afgesloten koekjestrommel. 

RRecept!ecept!
M&M’s Koekjes!M&M’s Koekjes!
Hét recept voor een gelukkige scholier.



Door Rob van Meer

Op vrijdagavond 10 februari vond 
de regionale finaleavond van de 
voorleeswedstrijd plaats. In de 
sfeervolle theaterzaal van de 
centrale bibliotheek in Roosen-
daal wachtten zeven brugklasleer-
lingen in spanning hun voorlees-
beurt af. Maud Spoelder (V1A) 
en Dirkje Kromdijk (HV1B) waren 
eerder al verkozen tot de twee 
winnaressen van het JTC. Deze 
avond probeerden zij vol overga-
ve hun concurrenten te verslaan 
van diverse scholen in de regio, 
waaronder het Norbertus Gertrudis 
Lyceum, NG mavo, Markland College 
Oudenbosch en Roncalli.

De driekoppige jury bestond uit 
de directrice van de stadsbi-
bliotheek, een medewerker uit 
de boekhandel en onze eigen 
JTC-leerling Lin van der Zan-
de (V2C), omdat zij het vorig 
schooljaar schopte tot aan de 
provinciale ronde.

We zijn naast onze voorlezers na-
tuurlijk ook supertrots op Lin: 
tussen de voorleesbeurten door 
vertelde ze hoe spannend zij het 
voorlezen had gevonden, maar dat 
de voorlezers er nu zo ontspan-
nen bij leken te zitten. Maar de 
kriebels waren er wel hoor!

Terwijl de jury de zware taak 
had om een winnaar te kiezen, 
zorgde Kenny Anders, de rappen-
de psycholoog, voor een muzi-
kale samenvatting op de klan-
ken van hiphopbeats. Namen van 
brugklasleerlingen werden al dan 
niet rijmend gerapt, samen met de 
mooie indrukken van deze avond en 
titels van leesboeken.

Na een geslaagde avond, kunnen we 
met trots melden dat Maud Spoel-
der door is naar de provinciale 
voorleesronde op 2 april in Goir-
le! 

VVoorleeswedstrijd Read2me oorleeswedstrijd Read2me 
– De regionale finale!– De regionale finale!


