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Eindejaarsbijeenkomst  2010:  All  is  well  that  ends  well  

kaart  stond  toegelicht.  Na  het  
voorgerecht  kregen  wij  steeds  
uitgelegd  hoe  je  bepaalde  
gerechten  hoort  te  eten.  Ook  
gingen  we  verder  met  tafel-
manieren,  die  we  tijdens  de  
avond  bij  de  gerechten  kon-
den  toepassen.    Aan  het  einde  
van  de  presentatie  hebben  we  
de  quizvragen  doorgenomen.  
De  beste  deelnemer  had  bijna  
alle  vragen  goed!  We  hebben  
heerlijk  genoten  van  het  
Thaise  eten.  Na  het  dessert  
werden  alle  vrijwilligers  uit  
de  keuken  bedankt  en  werd  
de  eindejaarsbijeenkomst  
afgesloten.  Het  was  niet  al-
leen  een  enorm  leerzaam,  
maar  ook  een  super  gezellige  
avond  om  nooit  te  vergeten!!  

Op  zaterdag  11  december  jl.  
sloten  de  Haagse  Giving  

jaar  af.  In  Dienstencentrum  
Copernicus  kwamen  scho-
lieren,  mentoren,  schoolco-
ördinatoren  en  stadscom-
missieleden  bijeen  voor  een  
feestelijke  bijeenkomst  met  
Thaise  tinten.  Een  presen-
tatie  met  quiz  van  bureau  
Etiquette  à  la  Carte  maakte  
het  ook  een  informatief  
geheel.  

  
Sarita  Chedoe,  Shalinie  
Khoenkhoen,  Redouan  Me-
zouar  en  Ilias  el  Massoudi  
van  het  Edith  Stein  College  
schreven  kort  hun  ervarin-
gen  op.  

Na  een  welkomstwoord  van  
Anne  Mitterdorfer,  voorzit-
ter  van  het  stadscommissie  
Den  Haag,  hebben  wij  een  
presentatie  van  twee  verte-
genwoordigers  van  Etiquette  
à  la  carte,  Yvonne  van  der  
Kroft  &  Anne-Marie  van  
Leggelo,  gekregen.  Tijdens  
deze  presentatie,  die  uit  twee  
delen  bestond,  hebben  we  op  
een  leuke  manier,  uitgebreid  
uitleg  gekregen  over  tafel-
manieren.  Zo  is  ons  uitge-

legd  dat  het  niet  beleefd  is  om  
te  zeggen  dat  je  naar  het  toilet  
gaat  maar  dat  je  liever  kunt  
zeggen  dat  je  je  handen  gaat  
wassen.  Belangrijk  was  ook  
dat  het  goed  is  om  te  weten  
hoe  je  je  hoort  te  gedragen,  
maar  dat  je  vooral  ook  jezelf  
moet  blijven.  En  niet  getreurd  
als  je  het  niet  precies  weet:  je  
kunt  soms  best  afkijken.  Soms  
kun  je  als  gastheer  of   vrouw  
uit  beleefdheid  beter  een  ver-
keerd  gebruik  overnemen  dan  
een  gast  een  rood  hoofd  te  
bezorgen.  Deel  één  van  de  
presentatie  werd  met  een  quiz  
afgesloten.  Hierna  volgde  het  
voorgerecht  van  een  Thais  
driegangenmenu:  een  rijstsoep,  
die  in  het  Thais  op  de  menu-
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BELANGRIJKE  DATA    
  
1E  JAARS  SCHOLIEREN  
15  januari  2011:  
Workshop  Politiek  

12  februari  2011:  
Workshop  Recht  

12  maart  2011:  
Workshop  Financiën  

Workshop  Sociale  Vaardigheden:  letten  op  verschil  in  cultuur!  

men  en  waarden  verschillen  
bij  verschillende  culturen,  dat  
er  verschillende  manieren  
zijn  van  communiceren  etc.  
Er  zijn  zoveel  dingen  waar  je  
niet  of  nauwelijks  op  let;;  
handig  om  er  wel  op  te  letten.  

nu  kan  zeggen  dat  hij/zij  so-
ciaal  vaardig  is!  

Elvan  Istanbullu,  Shahad  
Khadem,  Ferhan  Kartal,      
Reno  Els  en  Riyaz  van        
Wegberg  (Aloysius  College)  

Op  zaterdag  30  oktober  jl.  
startte  voor  de  eerstejaars  
scholieren  het  workshop-
programma  met  Sociale  
Vaardigheden.    
Je  zult  het  nodig  hebben  

hebben  we  het  vast  en  in  
hoge  mate:  sociale  vaardig-
heden.  Het  kan  altijd  beter  
en  er  zijn  altijd  dingen  die  je  
misschien  zelf  niet  eens  
weet.    

Daarom  deze  workshop,  die  
plaatsvond  op  het  Aloysius  
College.  Iedereen  kwam  op  
tijd  (te  vroeg  zelfs),  want  tja  
te  laat  komen  hoort  er  niet  
bij.  Na  een  hartelijk  welkom  
door  Whita  Sneep  van  de  
school  werden  we  naar  een  
lokaal  gebracht.  Onwetend  
wat  er  eigenlijk  zou  gebeu-
ren.  We  mochten  plaatsne-

men  en  iedereen  werd  begroet.  
Meteen  de  eerste  opdracht!  

komen.  Oh,  gelukkig  gewoon  
jezelf  voorstellen.  

Hierna  konden  we  beginnen.  
Mevrouw  Liesbeth  van    

ziet  er  tip  top  en  formeel  er-

van  Transavia.  Natuurlijk  
heeft  zij  continu  contact  met  
mensen  dus  weet  zij  er  behoor-
lijk  veel  vanaf.  

De  workshop  ging  over  cul-
tuur,  normen  en  waarden,  li-
chaamstaal,  persoonlijke  hygi-
ëne  en  lastige  situaties.  Dingen  
waar  je  bijna  niet  bij  stil  staat.  
We  kregen  allerlei  voorbeel-
den  waarin  culturen  verschil-
len  zichtbaar  worden  en  waar  
we  rekening  mee  moeten  hou-
den.  We  leerden  waarin  nor-

2E  JAARS  SCHOLIEREN  
  15  januari  2011  
Workshop  Presenteren        

  12  februari  2011:  
Workshop  Netwerken  II:  

mentoren.  

12  maart  2011:  
Maatschappelijk  Project.  

1E  JAARS  MENTOREN  
  27  januari  2011  
Mentorenborrel  

  25  februari  2011:  
Mentorenborrel  

  24  maart  2011:  
Mentorenborrel  

2E  JAARS  MENTOREN  
  27  januari  2011  
Mentorenborrel      

  12  februari  2011:  
Workshop  Netwerken  II:  
samen  met  scholieren  

25  februair  2011:  
Mentorenborrel  +  bijeen-
komst  coachen  op  studie-
keuze  

12  maart  2011:  
Maatschappelijk  Project  

Netwerken  onder  leiding  van  the  NetworKing  himself  

Op  4  december  trotseerden  2e-jaars  scholieren  en  mentoren  
sneeuw  en  gladheid  om  naar  de  eerste  workshop  Netwerken  
van  Giving  Back  Den  Haag  te  komen.  Ze  werden  beloond  
met  een  spetterende  en  energieke  workshop  van  Ruf.  
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Digitale  Community:  www.giving-back.ning.com  
op  de  digitale  community.  En  dat  is  leuk  want  
daar  lees  je  alles  over  wat  er  gebeurt  bij  Giving  

nieuwsbrief  passen  en  kun  je  contact  onderhou-
den  met  al  jouw  Giving  Back-vrienden.  Nog  
geen  lid?    Word  het  dan  snel  om  niets  te  missen!  

Dit  schooljaar  vond  voor  de  eerste  keer  een  debatworkshop  plaats.  
Speciaal  voor  deze  première  kwamen  de  Rotterdamse  eerstejaars  

waarin  de  DebatAcademie  met  de  scholieren  in  een  workshop  aan  
de  slag  ging  om  de  fijne  kneepjes  van  debatteren  door  te  nemen.  
De  dag  werd  afgesloten  met  een  spannende  wedstrijd.  De  professi-
onele  juryleden  waren  stuk  voor  stuk  onder  de  indruk  van  de  spor-
tiviteit,  maar  vooral  van  de  prestaties  van  alle  scholieren.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

rondes  hun  luister-  en  spreekvaardigheden  kunnen  oefenen  in  een  veilige  setting.  Groot  
compliment  vond  ik  dat  90%  heel  goed  aan  de  slag  kon  met  de  feedback  van  de  juryle-
den.  Dat  was  ook  duidelijk  te  merken  in  het  finale  debat,  dat  voor  beginnende  debaters  
van  hoog  niveau  was,  getuige  de  ad-remme  reacties  van  de  finalisten  op  de  vragen  uit  het  
publiek  en  de  interrupties.  Grootste  compliment  vanuit  de  evaluatie  is  dat  de  leerlingen  
aangaven  dat  ze  nóg  meer  hadden  willen  oefenen.  Echt  een  geweldige  dag.  En  er  kon  
maar  één  winnaar  zijn:  Rotterdam  van  harte  gefeliciteerd!  Volgend  jaar  gaat  Den  Haag  

  

Den  Haag  en  Rotterdam  met  elkaar  in  debat  

Op  zaterdag  27  november  
konden  de  eerstejaars  men-
toren  aanschuiven  bij  een  
intervisie-bijeenkomst  en  
presentatie  over  het  puber-
brein.  De  middag  leidde  bij  
de  aanwezigen  tot  veel  in-
zicht  waarom  jongeren  toch  
niet  altijd  reageren  als  jij  
zou  verwachten.  

Inzicht  in  de  puber  


