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=============================================================================== 

 

Ondernemen op De Breul?  

Ondanks de gedeeltelijke lockdown en de kerstvakantie zijn wij,  havo 4 

leerlingen van De Breul, druk bezig geweest met het opzetten van ons eigen 

bedrijf. 

Samen met vijf medestudenten hebben wij een bedrijf opgezet genaamd Forrest. 

Ons bedrijf is gespecialiseerd in de verkoop van onze eigen hoodies. 

Wij, als Forrest, staan voor een beter klimaat en het planten van bomen. Per trui 

die wij verkopen gaat € 1,- naar TreesForAll, zij planten bomen en leggen bossen 

aan om de hoeveelheid CO2 in de lucht te beperken. 

We zijn al druk bezig geweest met de verkoop van aandelen en om extra vermogen te genereren hebben wij nu 

een loterij opgezet. U kunt bij ons een lot kopen en ons zo helpen om te starten met een leerzaam 

ondernemingsproces. U maakt kans op een prachtige hoodie naar keuze! 

Doe mee aan onze loterij! Stuur een mail naar: daanvanroosmalen@icloud.com . 

Alvast bedankt!  

Daan van Roosmalen (H4d) en team Forrest 

 

=============================================================================== 

Reminder: Wordt u opdrachtgever van ons Technasium? 

Sinds dit jaar is De Breul een Technasiumschool. In het Technasiumonderwijs werken leerlingen aan echte 

opdrachten uit de buitenwereld. Komend schooljaar breiden we het Technasiumonderwijs uit naar havo/vwo-1 

en de tweede klas van het vwo. Hiervoor willen we ons netwerk van opdrachtgevers uitbreiden en zijn dus op 

zoeken naar bedrijven die met ons willen samenwerken om het Technasiumonderwijs verder vorm te geven. 

Wij zijn op zoek naar uitdagende, werkelijke en actuele vraagstukken op academisch niveau. Wij zoeken 

organisaties/bedrijven die samen met de leerlingen in projectvorm op zoek willen gaan naar oplossingen voor 

deze vraagstukken. Wordt u of uw bedrijf de opdrachtgever van onze Technasiumleerlingen? 

Opdrachtgevers leveren een actieve bijdrage aan de projecten door o.a. de start van het project, de aftrap, bij te 

wonen/vorm te geven en door halverwege het proces de leerlingen van feedback te voorzien. Aan het einde van 

de periode van 8 weken presenteren de leerlingen aan de opdrachtgever de eindresultaten. In de voorbereiding 

zal een Technasiumdocent in overleg met het bedrijf de opdracht formuleren. 

Dit schooljaar fungeerde bijvoorbeeld Het Utrechts Landschap als opdrachtgever. Leerlingen hebben plannen 

opgesteld om het probleem van zwerfafval in de omgeving van De Breul aan te pakken. 
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Voor alle ouders die werken bij een bedrijf/organsatie waarvoor het mogelijk interessant is om samen te werken 

met het Technasium van De Breul organiseren wij een online webinar waarin het Technasiumteam meer 

informatie geeft over het Technasiumonderwijs, de mogelijkheden tot samenwerking en de wederzijdse 

verwachtingen. Er is ook een mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

Via onderstaande link kunt u de webinar volgen op donderdag 14 januari om 19.00 uur. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjVkNDVkNjItZWY3Yy00YjNkLWIxNWItMjU0MjM2NjQ1NjVj%40thread.v2/0?conte

xt=%7b%22Tid%22%3a%22bf6cadce-024c-4f56-9cdf-58898d6ff1e9%22%2c%22Oid%22%3a%227f40bcff-

0c1f-4851-b5fc-33738389c878%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d  

Voor meer informatie over Technasium kijk op: https://www.technasium.nl/wat-het-technasium 

https://www.technasium.nl/content/samenwerking-met-het-bedrijfsleven-0 

Voor vragen kunt u mailen naar  j.scheer@de-breul.nl  

Namens het Technasiumteam Jaco Scheer, docent 
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