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#wijzijntalentstad
TalentStad Beroepscollege verdient een eigen glossy! En hier is hij! Met deze glossy laten we je zien
waarom onze school bijzonder is.

Op TalentStad werk je gericht toe naar je droomberoep. Je leert je
talenten kennen en haalt een diploma waar je echt iets aan hebt
in het leven. Een volgende stap in het beroepsonderwijs is voor de
meeste leerlingen een logisch vervolg. De kennis die je bij ons op
school leert, is de basis voor alles wat je later tegenkomt. Kennis die
overgebracht wordt door vakmensen aan een nieuwe generatie.
Jouw generatie!
Wat we vooral willen laten zien in deze glossy is de sfeer op onze
school. Want de sfeer maakt TalentStad bijzonder. Een diploma
halen is belangrijk, maar we willen ook graag dat je het leuk en
gezellig hebt op school. Wij doen er alles aan om jou thuis te
laten voelen. Dan ben je namelijk op je best en benut je jouw
talent optimaal.
Iedere dag staan onze medewerkers klaar voor jou. Docenten
en ondersteunend personeel: allemaal zijn ze nodig om van
TalentStad een plek te maken waar iedereen graag komt. Een plek
waar je je ontwikkelt en waar je je vrienden ontmoet. Een plek waar
oud-leerlingen hun vroegere docenten opzoeken om te vertellen

hoe het gaat of omdat iemand een werkjubileum viert. Een plek
waar je mag zijn wie je bent. Dat is uniek.
Het ‘wij-gevoel’ is groot bij ons op TalentStad. Daarom hebben
we de hashtag #wijzijntalentstad in het leven geroepen.
Op onze school doen we het met z’n allen. Zo voelt het en zo
is het. Met de inzet van leerlingen en toewijding van docenten
maken we er samen iets moois van. We willen niets liever dan
dat jouw talent groeit zodat jij de volgende stap kan zetten in je
carrière. Daar doen we het voor!
Leerlingen en medewerkers hebben hard gewerkt om het
gevoel van onze school in deze glossy te vertalen. We denken
dat dit goed gelukt is en zijn dan ook super trots op deze
TalentStad glossy!
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TIZ: de route naar
je droomberoep!
Het woord TIZ ga je nog vaak horen als je op
onze school rondloopt. Het staat voor Talent
in Zicht en is een belangrijk onderdeel in jouw
zoektocht naar je talent en droomberoep.
Dat begint namelijk al in de brugklas.
Dé periode om te snuffelen aan allerlei
verschillende vakken.

In het eerste jaar op TalentStad is er de Superschool
Snackbattle! Je bedenkt en maakt een gezonde snack voor
school. Dat doe je door zelf te onderzoeken naar welke
ingrediënten nu echt gezond zijn. Jij koopt ze en maakt er
een heerlijke snack van. In dit project leer je onderhandelen,
overleggen en vooral goed samenwerken. Je maakt kennis
met verschillende richtingen, zoals economie, gezondheid,
ondernemen en diensten & producten. Allemaal binnen
één TIZ-project!
In de tweede klas richt je je meer op de profielen die je in de
bovenbouw kunt kiezen. Je volgt lessen van verschillende
profielen en ontdekt wat goed bij je past. Hier komt jouw
talent naar boven en kom je er achter welke beroepen voor
jou zijn weggelegd.

Wist je dat we bij TIZ veel samenwerken met andere scholen
en bedrijven? Leer bijvoorbeeld programmeren met robots bij
Robotwise in een project met Zwolse basisscholen. Of bouw
een eigen kart in de modules die je in het Techlab volgt.
Toch liever vliegen met een drone of werken met robotarmen?
Kan ook! Er is namelijk veel aandacht voor projecten vanuit
het Sterk Techniek Onderwijs (STO).
De mogelijkheden zijn enorm. Want welke school laat je
nadenken over je latere droomhuis? Op TalentStad laat je je
fantasie de vrije loop. Werk aan de Mobiel van de Toekomst,
ga op beroepensafari en kijk achter de deuren van bedrijven
die aansluiten bij jouw interesse! TIZ wijst je de weg naar
jouw droomberoep!
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Bekende en
nieuwe vakken
op TalentStad
Op de basisschool krijg je les in taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde.
Maar een nieuwe school betekent ook nieuwe vakken. Hieronder vertellen we
welke lessen jij kunt verwachten!
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Mens & Maatschappij

Economie

Bij TalentStad zijn de basisschoolvakken
geschiedenis en aardrijkskunde
samengevoegd in het vak Mens &
Maatschappij. Tijdens de lessen komen
ontzettend veel onderwerpen aan bod. Dat maakt het erg
interessant! Wil je alles weten over de Tweede Wereldoorlog?
Ontdek jij wie Napoleon was en wat hij deed? Of ben je
nieuwsgierig naar hoe een vulkaan werkt? Bij Mens &
Maatschappij krijg je antwoord op al deze vragen!

Economie is een vak waarin je meer leert over geldzaken,
welvaart en consumptie. Klinkt vaag? Wacht maar af.
Want nadat je een paar lessen economie hebt gehad,
weet jij er alles van! Onze docenten laten je kijken naar
hoe mensen een keuze maken bij het kopen van een
product. En je ontdekt hoe bedrijven daar slim op reageren.
Bij het vak economie hoort ook rekenen en sommen maken.
Bijvoorbeeld het berekenen van rente over je zakgeld.
Enorm handig dus!

BIOLOGIE

ENGELS

De natuur is mooi, maar soms ook best
ingewikkeld. In het vak biologie nemen
we je mee in deze boeiende wereld. Zo
leer je alles over je eigen lichaam, de bloemen en planten om
je heen en doe je kennis op over de dierenwereld. We staan
stil bij het milieu en laten je zien waarom het belangrijk is om
goed voor onze leefomgeving te zorgen. Biologie is er voor
jou en over jou!

Welcome, nice to meet you! Engels is
een wereldtaal en daarom één van de
belangrijkste vakken op TalentStad! Hoe tof is het dat jij straks
zelf iets in het Engels kunt bestellen wanneer je op vakantie
bent? Bij ons leer je de taal door te luisteren, schrijven en te
lezen in het Engels. Bijvoorbeeld naar het Engelse
jeugdjournaal. Lekker afwisselend en leuk! Good luck!

NASK
NASK is de afkorting voor de vakken
natuurkunde en scheikunde. Die zitten
samen in één vak en krijg je vanaf klas 2.
Tijdens de lessen van NASK doe je in de onderbouw leuke
proefjes en onderzoeken en leer je veilig te werken in het
practicumlokaal. Zo zie je wat er gebeurt als bepaalde stoffen
verbranden en ga je met elektriciteit aan de slag. Je ontdekt
hoe stoffen zijn opgebouwd en hoe je zelf nieuwe stoffen kunt
maken. In de bovenbouw staan de lessen vaker in het teken
van natuurkunde. Naast het uitvoeren van berekeningen en
maken van formules, doe je onder meer kennis op over
straling, krachten en energieën.

WISKUNDE
Denk jij dat wiskunde hetzelfde is als
rekenen? Dat is niet het geval. Rekenen is
onderdeel van wiskunde. Dus als je dacht:
‘Oh ik ben slecht in rekenen, ik kan geen
wiskunde!’, dan hoef je niet ongerust te zijn. Je leert namelijk
veel meer. Over tabellen, grafieken, ruimtelijke figuren en vele
andere onderwerpen. En kom je er even niet uit, dan mag je
gewoon je rekenmachine gebruiken!
Je werkt zowel uit het boek als digitaal en voert praktische
opdrachten uit. Trek door de stad met een GPS-wandeling en
ontdek ruimtefiguren. Of kijk thuis naar hoeveel water je
verbruikt bij het douchen. Met een emmer en klok stap jij je
badkamer in en pas je wiskunde thuis toe. Hoe tof is dat!

NEDERLANDS
Het vak Nederlands is een kernvak. Je leert
alles over communicatie en taal, vergroot
je eigen woordenschat en verbetert je
lees- en schrijfvaardigheid. En dat je
behoorlijk creatief met taal kunt spelen,
ontdek je vanzelf tijdens de lessen. Nederlands is een taal die
je bij alle vakken nodig hebt en daarom enorm belangrijk is
voor jouw ontwikkeling!
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TalentStad barst van
de Kunst & Cultuur!
kunstinstellingen als Hedon en Odeon in Zwolle.
Tijdens Festival Woest maken we kunst en ervaren we
en beleven we dit in een festivalsfeer. Wil je jouw muzikale
talent verder ontwikkelen? Dan reserveren we alvast een
plekje voor je in onze schoolband. Elke woensdagmiddag
is er een repetitie als voorbereiding op een optreden.
Klinkt als muziek in je oren toch?

In welke klas je ook zit; ieder leerjaar volg je
vakken die te maken hebben met Kunst en
Cultuur! En het mooie is dat we ieder jaar
activiteiten organiseren rond dit thema!

In klas 1 en 2 krijg je het vak Beeldende Vorming, waarin je
kennismaakt met schilder- en tekentechnieken. Je werkt op de
nieuwste iPads met het professionele programma ProCreate en
creëert prachtige digitale kunstwerken. In de lessen laat je je
creativiteit de vrije loop. Onderzoek wat het beste bij je past én
waar jij je verder in kan ontwikkelen.
Trots zijn op je eigen werk, daar draait het om op TalentStad!
In de derde klas staat het vak Culturele & Kunstzinnige Vorming
(CKV) op het lesrooster. Hierin maak je kennis met kunstvormen
die je anders misschien nooit zou tegenkomen! Dans, film,
theater, muziek; alles komt voorbij.
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En dan is er nog Kunstkracht. Ervaren mensen uit de Kunst &
Cultuur geven dit vak, waarbij je op bezoek gaat bij

Het hele jaar door organiseren we allerlei activiteiten,
waar leerlingen kijken, creëren en doen. Het schooljaar
begint met een week waarin er van alles te doen is. Rappen,
dansen, tattoos maken, cocktails shaken, tassen ontwerpen of
vuurspuwen. Je kan het zo gek niet bedenken of je kunt het
doen op TalentStad. Welk talent tover jij tevoorschijn?

Het Leerlingloket
is er voor jou!
Als je op school vragen hebt of iets wilt regelen, kun je terecht bij het
Leerlingloket. In lokaal A33 op de begane grond helpen we je graag
verder zodra jij bij ons aan de balie komt. Daar zijn we voor!
Bijvoorbeeld als je je een keer niet lekker voelt en je jezelf
ziek wilt melden. Ben je te laat, moet je nablijven of ben je
de klas uitgestuurd? Ook dan meld je je bij het Leerlingloket.
Daarnaast kun je via het Leerlingloket boeken en laptops
lenen en herstellen we je wachtwoord als je deze niet
meer weet.
In het Leerlingloket vind je ook het ToM-lokaal. ToM staat
voor TalentStad op Maat en is een lokaal voor leerlingen die
tijdelijk niet kunnen deelnemen aan de les. Samen met intern

begeleiders, mentoren en vakdocenten begeleiden we deze
leerlingen zo goed mogelijk. Zo kunnen ze snel weer hun
normale lessen volgen.
Het ToM-lokaal is bovendien de plek voor ondersteuning bij je
schoolwerk of extra bijles. Heb je moeite met het organiseren
en plannen van je taken? Bij ToM vind je de hulp die je nodig
hebt. Zo blijf je lekker op schema en halen we samen het
beste uit jouw talent!
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Maak kennis met ons
onderwijsondersteunend personeel
Op TalentStad werken veel docenten.
Maar wist je ook dat er heel veel andere
medewerkers rondlopen? Medewerkers die
er elke dag voor zorgen dat alles op rolletjes
loopt. Deze noemen we onderwijs
ondersteunend personeel. Zij zorgen dat
alles goed geregeld is; van het lesrooster
tot en met het huren van een kluisje.

Wie kom je tegen op TalentStad?
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Mevrouw Kroon en mevrouw Kalter werken op de
administratie. Zij registreren jouw gegevens na je
aanmelding. Deze gegevens komen in Magister, het
leerlingvolgsysteem. Hiermee kunnen docenten makkelijk

informatie vinden en bijvoorbeeld cijfers van toetsen invoeren.
Overigens zorgt mevrouw Kalter ook dat je je boekenpakket
kunt bestellen aan het begin van het schooljaar.
Meneer van Dorsten is onze conciërge. Hij opent en sluit de
school iedere dag, doet de lichten aan en repareert van alles in
en om het schoolgebouw. Dankzij hem blijft de school netjes
en schoon. Bij reparatieklussen krijgt meneer van Dorsten
hulp van meneer van der Worp. Hem kom je tegen in de aula,
waar hij ervoor zorgt dat alles er tiptop uitziet. Samen met de
leerlingen maakt hij trouwens overheerlijke broodjes voor je en
houdt ondertussen een oogje in het zeil tijdens de pauzes.
Dankzij het lesrooster weet je precies wanneer je welke les
hebt én waar je moet zijn. Mevrouw Boer en meneer van Laar

maken alle lesroosters en dat is soms een hele puzzel!
Gelukkig kloppen de roosters altijd. Wanneer er een docent
ziek is, zorgen zij razendsnel voor een invaller. Dat scheelt je
weer een tussenuur!
Staan er binnenkort examens op de planning? Dan komen
meneer van Laar en mevrouw Kroon in actie. Samen zijn zij
verantwoordelijk voor het bestellen van de examens en het
maken van het examenrooster voor leerlingen en docenten.
Nadat de examens zijn gemaakt, verwerken ze alle scores in
de computer. Zo weten we op de dag van de uitslag precies
wie er geslaagd zijn.
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Onze schoolcoach
geeft leerlingen
een steuntje in de rug
“Hallo, mijn naam is Linde van Eijk en ik ben schoolcoach op TalentStad. Ik help leerlingen bij het
slimmer plannen van hun taken en geef tips om de lesstof makkelijker te leren. De meeste leerlingen
vinden dat superhandig. Zeker wanneer er toetsen of examens zijn.
Leerlingen die ergens tegenaan lopen, komen via hun
mentor en de intern begeleider van TalentStad bij mij
terecht. Ik sta klaar voor leerlingen die het thuis niet zo
makkelijk hebben of die worden gepest en daardoor niet
lekker in hun vel zitten. Ook help ik leerlingen die het
spannend vinden om een presentatie te houden. Ik geef
ze meer zelfvertrouwen zodat ze zich beter op hun
gemak voelen.
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Mijn dagen zijn nooit hetzelfde. Ik heb veel afwisseling
en mijn agenda zit altijd vol met verschillende afspraken.
Vaak heb ik individuele gesprekjes met leerlingen om te

horen hoe het met ze gaat. Daarnaast observeer ik regelmatig
in klassen om te kijken hoe iemand zich daar gedraagt.
Samen met de leerling kijk ik naar wat een leerling anders kan
doen in een situatie en gaan we samen in gesprek met ouders
of docenten.
Ik plan mijn werk graag van tevoren, maar een dag kan ook
zomaar anders lopen. Mijn agenda past zich aan op de
dynamiek op school. Dat maakt mijn werk heel afwisselend
en ontzettend leuk!”

Linde van Eijk

Laat je horen in de
Leerlingenraad
Meedenken over nieuwe lesmethodes of nieuwe tools op school? In de leerlingenraad heb je de
kans om je stem te laten horen! Samen met leerlingen uit verschillende leerjaren en andere klassen
kun je deelnemen aan de Leerlingenraad op TalentStad.

Dankzij de Leerlingenraad weten we op
TalentStad goed wat leerlingen willen. Er is
ruimte voor het inbrengen van je eigen ideeën en
daarmee heb je een beslissende stem op onze
school. De Leerlingenraad komt samen onder
schooltijd om te overleggen. Soms zijn leerlingen
ook na schooltijd actief met een project, maar dat
is niet verplicht.
De Leerlingenraad zet zich onder meer in voor het
creëren van extra aandacht voor Paarse Vrijdag.
Op TalentStad mag je zijn wie je bent, daarom
organiseren we ieder jaar een bijzonder project
rond deze dag.
Ben jij iemand met een duidelijke mening
en zit je vol goede ideeën? Geef je dan op bij
de Leerlingenraad van TalentStad en maak
het verschil!
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Docent Bart Valkenier is
Filmleraar van het Jaar 2020!
Onze docent Bart Valkenier mag zichzelf Filmleraar van het Jaar 2020 noemen! Een filmleraar is een
docent die heel veel met film doet in en buiten de lessen. Hij kreeg de prijs van de Netwerk Film
Educatie; deze organisatie organiseert deze jaarlijkse prijs voor alle docenten in Nederland.
Bij TalentStad zijn we supertrots op onze eigen filmleraar van het jaar!

Zonder dat hij het zelf wist, hadden veel leerlingen meneer
Valkenier aangemeld voor deze wedstrijd. Hij hoorde
uiteindelijk tot de drie genomineerden die in de finale
stonden. Die uitreiking was tegelijk met de uitreiking van de
Gouden Kalf - een belangrijke Nederlandse filmprijs voor
acteurs. Meneer Valkenier won en het bord met de titel
‘Filmleraar van het jaar’ staat nu op de kast in lokaal A25.
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Meneer Valkenier is docent Dienstverlening en Producten
(D&P) op TalentStad. Dat is een van de zes profielen die je kan

kiezen in het derde en vierde jaar. Bij D&P leer je van alles.
Koken in de keuken, timmeren, zagen en printen met een
3D-printer. Daarnaast leer je hoe je goed kunt samenwerken,
presenteren en organiseren.
En natuurlijk doe je er iets met film. Meneer Valkenier maakt
samen met zijn leerlingen korte films. Met echte camera’s en een
groene wand, lijkt het soms een echte filmset. Als je iemand voor
een groene muur filmt, kan je in de computer de achtergrond
vervangen door wat je maar wilt!

Gratis software voor digitale kunstenaars
Meneer Valkenier heeft zijn prijs vooral te danken aan zijn eigen website:
www.2d3d.gratis. Hier vind je gratis software, zodat jij je creatief helemaal
kan uitleven in de digitale wereld. Foto’s bewerken, illustraties maken,
animaties en film creëren en zelfs 3D-printen. Helemaal veilig en zonder
vervelende reclames die erg irritant zijn. Meneer Valkenier legt in simpele
video’s uit hoe alles werkt, zodat jij er makkelijk mee aan de slag kunt!
Steeds meer leerlingen willen graag mooie dingen maken op de computer.
Vaak kosten de programma’s om dat te doen veel geld of zijn ze in een
vreemde taal. Dat maakt het lastig. Hoe fijn is het als iemand je in het
Nederlands vertelt wat je moet doen. En nog gratis ook! Op de website van
meneer Valkenier staat allerlei software die de leerlingen van TalentStad
graag gebruiken in hun opdrachten. In zijn lessen gebruikt meneer
Valkenier het programma Hitfilm. Daarmee kan je video’s monteren
op een professionele en eenvoudige manier. Bewerk je liever foto’s?
Dan is Pixlr.com een aanrader. Daarmee kan je online foto’s bewerken en
illustreren. Je hoeft niet in te loggen of iets te downloaden.
Meneer Valkenier heeft als missie om software en creativiteit toegankelijk
te maken voor alle leerlingen in heel Nederland. Om dit te promoten is
de poster van 2D3D al ruim 2000 keer verstuurd door heel Nederland
en hangt inmiddels in veel klaslokalen. Steun de missie van meneer
Valkenier en abonneer op het 2D3D YouTube kanaal.
Scan de QR-code om direct toegang
te krijgen tot de website!

Hallo laptop
Naast boeken heb je ook een laptop nodig

voor de lessen op TalentStad. Dat hoeft geen
hele dikke dure te zijn met allerlei functies,
maar wel eentje waar jij lekker op kan

werken. Een goede accu is ook handig, zodat
je lekker lang kan werken zonder op zoek

te moeten naar een stopcontact. Door ons

hele gebouw is prima snelle wifi aanwezig
waardoor jij altijd online kunt zijn!

Maar welke software heb je nodig? In ieder geval alles
van Microsoft Office. Daar hoef je niet voor te betalen,
want je krijgt het hele Office-pakket gratis van
TalentStad. Denk aan Word, PowerPoint en Excel.
Maar ken je ook Teams al? Toen iedereen thuis les
kreeg, gebruikten we Teams voor alle online lessen.
Maar ook nu nog blijft Teams dé tool om een berichtje
te sturen, opdrachten in te leveren en digitaal samen
te werken. In Magister registreren we je cijfers en
komt het lesrooster. Toetsen nemen we soms digitaal
af, via Quayn.
Meneer Valkenier heeft allemaal filmpjes online gezet
waarin hij uitlegt hoe je je laptop snel en up-to-date
houdt. Inclusief software en aanwijzingen hoe je dit
moet installeren. Download ook de ‘Laptop Checklist’
en een poster met daarop alle tools die jij nodig hebt
op TalentStad. Zo maak jij een goede digitale start op
TalentStad. En kom je ergens niet uit? Dan krijg je hulp
van je mentor, ICT-docent en/of de experts van het
Leerlingloket.
Scan de QR-code voor
de filmpjes, informatie
en software.

Ontdek je droomberoep
tijdens een stage
In de derde en vierde klas loop je stage in het
bedrijfsleven. Hier maak je voor het eerst
kennis met de arbeidsmarkt en oriënteer je
je op je latere beroep. Het Stagebureau van
TalentStad ondersteunt je hierin, zodat jij een
stageplek krijgt waar jij het beste uit de
verf komt.
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Een stage is er om kennis te maken met een beroep en om
alvast een beetje ervaring op te doen in het werk. Je kunt
alvast in praktijk brengen wat je op school hebt geleerd en
ontwikkelt tegelijkertijd je sociale en communicatieve
vaardigheden. Want ook die eigenschappen zijn belangrijk
voor later.

TalentStad, al vinden we het wel belangrijk dat je zelf het eerste
initiatief neemt.

De stages verschillen, afhankelijk van in welk jaar je zit.
In de derde klas loop je in april twee of drie weken stage.
In samenwerking met Djopzz leren we je bovendien in een
cursus wat een cv is en hoe je deze maakt. Die heb je namelijk
nodig als je gaat solliciteren. In de vierde klas is dat één dag in
de week in de periode van september tot half maart.

Al heel veel leerlingen hebben een leuke stage doorlopen.
Daardoor kennen we inmiddels al veel bedrijven die een
stagiair van TalentStad goed kunnen gebruiken. Dankzij goede
stagebegeleiding vanuit school, vinden bedrijven het fijn om
met TalentStad te werken. Tijdens je stage komt de begeleidende
docent altijd even langs om te kijken hoe de stage gaat.

Een stageplek zoek je in eerste instantie zelf. Dat is onderdeel
van het leerproces. Als het na een aantal pogingen toch niet
luk, dan helpt ons Stagebureau je een handje. Samen kijken
we waarom het niet is gelukt en coachen we je zodat we wél
een geschikte stage vinden. Je staat hierin nooit alleen bij

Soms heeft een leerling extra begeleiding nodig. Een aantal
bedrijven waar we mee samenwerken ondersteunen onze
leerlingen daar erg goed in. Zo is er voor iedereen een passende
stageplek te vinden. Ervaring opdoen in de praktijk waardoor
jouw kennis groeit; daar zijn stages voor!

Technologie
heeft de
toekomst
Is er een carrière in de techniek voor je weggelegd? Bij ons kom je daar achter! Op TalentStad
verdiep jij je vanaf klas 1 in dit prachtige vakgebied. Een vakgebied volop mogelijkheden om
te leren en vooral te blijven leren. Want techniek staat nooit stil. En jij dus ook niet!
Techniek heeft de toekomst en is niet meer weg te denken uit
ons dagelijks leven. Daarom leer je bij ons vakkundig werken
met machines en gereedschappen en doe je materiaalkennis op.
Ook technisch tekenen komt voorbij op TalentStad. Van de
constructies van een strandstoel, tot het ontwerpen van een

Tiny House en Tiny Garden; jij kunt het straks allemaal dankzij
goede samenwerking met je klasgenoten.
Je werkt aan mooie projecten zoals de mobiel van de toekomst,
een dierentuinproject en een productielijn van mini-biebs. Dit doe
je samen met andere leerlingen van andere vakken en met andere
organisaties. Denk bijvoorbeeld aan Stadkamer Zwolle en de
Gemeente Zwolle. Of vertegenwoordig jij TalentStad bij Vakkanjers
Junior? In deze landelijke wedstrijd eindigden we twee jaar geleden
op een mooie derde plek!
Ligt jouw hart bij robotisering, radiografisch bestuurbare auto’s en
drones? Tijdens de Talent In Zicht-lessen werk je in het Techlab in
technische modules met deze technische snufjes. Het Techlab is
een samenwerking tussen TalentStad, Deltion, Greijdanus en de
Thorbecke Scholengemeenschap. Leg jij hier je technische basis
voor een toekomst vol techniek? TalentStad opent de deuren voor
technisch talent zoals jij.
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Kies het profiel dat bij je past!
Op TalentStad ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. In de 1e en 2e klas volg
je de TalentStad in Zicht lessen waardoor je een goed beeld krijgt welke kant je het liefste
op wilt. Uiteindelijk kies je een profiel. Je hebt de keuze uit zes profielen die je een
goede voorbereiding bieden voor een vervolgopleiding op het MBO!

Mobiliteit en
Transport
Ben je gek op sleutelen en vind
je alles waar een wiel aan zit
interessant? Bij Mobiliteit en Transport
leer je alles over auto’s, vrachtwagens,
motoren en andere voertuigen.
Sleutel aan echte auto’s, repareer brommers en leer hoe een fiets
in elkaar zit. Je werkt met veel verschillende gereedschappen en
ontdekt de techniek achter personenauto’s en bedrijfswagens.
Binnen het profiel Mobiliteit & Transport kun je drie routes volgen,
namelijk Autotechniek, Tweewielertechniek of Transport.
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Kies je voor de route Autotechniek, dan leer je meer over de
techniek van personenauto’s en bedrijfswagens. Bijvoorbeeld hoe
motorsystemen werken en hoe je de aandrijf- en remsystemen
monteert. De perfecte route voor als je graag monteur wilt worden
in een garage. De route Tweewielertechniek is er voor leerlingen
die geïnteresseerd zijn in (elektrische) fietsen en gemotoriseerde
tweewielers, zoals scooters en brommers. Zit je later liever op een
vrachtwagen of wil je werk in de logistiek? Dan is de route Transport
precies wat je zoekt. Hier doe je kennis op over hoe het er aan toe
gaat in een magazijn, leer je logistieke processen kennen en bereid
je ritten voor.

Bouw, Wonen en
Interieur
Het profiel Bouw, Wonen en
Interieur is een profiel waar je
alle kanten mee op kan. Wil je
graag metselaar worden of
meubelmaker? Dan zit je hier goed! Maar ook als toekomstig
ontwerper van interieurs voor woningen, tekenaar of
bouwkundige is dit het geschikte profiel voor jou.
Je leert eerst de basis. Voor dit profiel betekent dat het leren van
bouwprocessen, het maken van houtverbindingen en het leggen
van een fundering. Ook design is een onderdeel van deze richting,
net als metseltechnieken, bouwkundig onderhoud en renovatie.
Enorm breed, een daardoor extra interessant voor jou!

Uiteindelijk kies je een route binnen het profiel. Ben je gek op
hout? Dan past Timmeren en Meubelmaken perfect bij je.
Leer alles over scheidingswanden, daken- en kapconstructies
en constructieve aansluitingen en afwerkingen. En je gaat zelfs
aan de slag met het maken van je eigen meubel!
Wil jij je creativiteit op een andere manier uiten? Dan is er
de route Schilderen en Decoreren. Hier leer je schilderen op
verschillende soorten ondergronden, zoals steen en hout.
Ook het onderhouden van schilderwerken hoort bij deze route.
Verder ga je je bezighouden met het afwerken van wanden,
glaszetten, lakverwerking en leer je kunststof en metaal te
decoreren met folie en tape. Schuilt er een nieuwe
topontwerper in jou?
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Kies het profiel dat bij je past!

Produceren
Installeren
Energie
Heb jij het huis vol staan met
Technisch Lego? Of haal je op je
zolderkamer oude apparaten
uit elkaar en repareer je ze zelf?
En heb je inmiddels een eigen voorraad met gereedschappen
die je hiervoor gebruikt? Dan lijk jij geknipt voor het profiel
Produceren, Installeren en Energie!
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Op TalentStad ontwerp je producten in 2D en 3D
en leer je hoe je materialen met elkaar verbindt.
Net als het lezen van technische tekeningen en
het monteren, aansluiten en installeren van
apparaten. Ook binnen dit profiel zijn er
verschillende routes, namelijk Elektrotechniek,
Metaaltechniek en Installatietechniek.
Jij specialiseert je in één van deze richtingen
en hebt een mooie toekomst voor je. De kans is
namelijk groot dat je met je PIE-diploma al snel
aan het werk kunt bij een bedrijf!

Zorg en Welzijn
Het profiel Zorg en Welzijn is voor iedereen die graag voor
en met mensen werkt. Bijvoorbeeld in het verzorgen en
verplegen van kinderen, zieken, ouderen of mensen met
een beperking.
Is beauty meer jouw ding? Dan zit je ook goed bij Zorg en
Welzijn. Dit brede profiel geeft jou de kans kennis te maken
met gezondheidszorg, welzijn, sport en bewegen, uiterlijke
verzorging en facilitaire dienstverlening.
De routes die je binnen Zorg en Welzijn kunt kiezen zijn ook
erg afwisselend. De route Zorg is er voor leerlingen die later in
een woon-/zorgcentrum voor ouderen willen werken. Kies je
voor de richting Pedagogisch Medewerker? Dan is de kans
groot dat je ouderen en jongeren ondersteunt bij sport- en
bewegingsactiviteiten. Ben je toch meer op zoek naar uiterlijke
verzorging? Dan passen de routes van Kapper of
Schoonheidsspecialist beter bij je. Welke route je ook kiest;
iedereen krijgt les in EHBO en leert hoe je ongevallen kunt
voorkomen.
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Kies het profiel dat bij je past!

Economie &
Ondernemen
Ben je een geboren ondernemer
die het verkoopvak wil leren?
Het profiel Economie &
Ondernemen stoomt je klaar
voor een kantoorbaan of geeft
je de kennis om je eigen bedrijf te starten. Ook een toekomst
in de horeca of logistiek is mogelijk met dit profiel.
Je krijgt in ieder geval de vakken Commercieel, Secretarieel,

22

Logistiek en Administratie als basis; een goede start om je
vervolgroute te kiezen. Hierin heb je vier mogelijkheden. De route
Horeca is geschikt voor leerlingen die later aan de slag willen in
een hotel, restaurant of in de recreatieve sector.

Leerlingen die later op kantoor willen werken, kiezen voor de
route Office & Management. Met de vakken Ondernemen
en Financieel en Administratief Beheer krijg jij de kennis om
later succesvol te zijn. Ben je commerciëler ingesteld?
Dan is Handel en Commercie een logische keuze.
Met keuzevakken als Webshop, Presentatie en Styling,
Ondernemen, Distributie en Internationale Handel word je een
topverkoper! Voor de liefhebbers van logistiek is er een aparte
route. Hierin ontdek je de geheimen van het plannen van een
logische bezorgroute en krijg je zicht op het werken in een
magazijn.
Wist je dat je bij het profiel Economie en Ondernemen samen met
je klasgenoten eigenaar bent van de TalentShop? Hier doe je zeer
nuttige praktijkervaring op in het runnen van een winkel.

Dienstverlening
& Producten
Dienstverlening en Producten is
een behoorlijk ruim begrip en
een net zo’n breed profiel.
Eigenlijk gaat het over alles wat
je doet of maakt voor een ander.
Een dienst is bijvoorbeeld het organiseren van een sportdag.
Een product kan een promotiefilm zijn, een sticker of een product
dat je met een 3D-printer maakt. En het leuke van dit profiel is,
is dat jij leert hoe je iets organiseert en presenteert.

Je weet goed wat de ander wil, je kunt goed presenteren en
je bent creatief. Onze ervaren docenten leren jou hoe je zo’n
organisatie en presentatie aanpakt. Ben je sportief en wil je
je specialiseren in het organiseren en begeleiden van
activiteiten? Of zie je jezelf later een beroep in uniform
uitoefenen? Kies dan voor de Route Sport & Veiligheid.
Voor leerlingen die hun creativiteit willen ontwikkelen en
daar in de toekomst hun werk van willen maken, is er de
route Media & Vormgeving. Daarin maak je kennis met
Idee-ontwikkeling, Vormgeving en Typografie, 2D- en
3D-vormgeving en Realisatie en Sign.
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THINK; wat je voelt
en wie je bent
True, Helpful, Inspiring,
Necessary en Kind, daar
staat THINK voor. Het
THINK-programma bestaat
uit een serie lessen waarin
je praat over alles wat je
bezighoudt. Het zijn
leerzame lessen, waar je
lol hebt, medeleerlingen
leert kennen en ontdekt
dat om hulp vragen altijd
mogelijk is.
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Onder begeleiding van een vertrouwde mentor en THINKtrainer bespreek je met je klasgenoten verschillende thema’s.
Hoe ga je om met verschillen? En wat betekent goed zijn
voor jezelf nu precies? Andere thema’s die aan bod komen
zijn gebruik van en gedrag op social media, vriendschappen en
relaties, gewoontes en verslavingen en seksualiteit.

De lessen zijn op maat gemaakt en afgestemd op de wensen
van jou en je medeleerlingen. Bij THINK krijg je de kans om
gevoelens te uiten en kun je zijn wie je bent!
Voor meer informatie: www.thinkopschool.nl

Winkel in de
TalentShop:
voor en door
leerlingen
Eten, drinken en zelfs nieuwe schoolspullen koop je in
onze TalentShop! Derde- en vierdejaars leerlingen van
de studierichting Economie en Ondernemen runnen al
een aantal jaar met veel succes een eigen winkel.
Tijdens de kleine en grote pauze is de schoolwinkel iedere dag
geopend. Leerlingen kopen producten in, houden een administratie
en boekhouding bij en houden de winkel netjes.
Samen met hun docenten bepalen de bovenbouwleerlingen zelf wat
er in het assortiment komt. Ook bedenken ze vette acties en
verbouwen ze de winkel bij een passend thema, zoals Kerst, Pasen of
het WK voetbal. Wordt de TalentShop straks ook een beetje van jou?
Volg dan het profiel Economie en Ondernemen!
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Sport en TalentStad
gaan hand in hand
Plezier en sport zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden op TalentStad. Wij vinden het
belangrijk dat je plezier krijgt en hebt in lekker
bewegen en dat je verschillende sporten leert
kennen. Ons bewegingsonderwijs is zo ingericht
dat iedereen mee kan doen. In een prettige sfeer
leren we samen nieuwe dingen met elkaar!

Naast de gewone lessen organiseren we verschillende
activiteiten en sportclinics. In de afgelopen jaren hebben
wij al kennisgemaakt met freerunning, rugby, frisbeeën,
padel, kickboksen en trampolinespringen. Toch weer even
wat anders dan voetbal of hockey. Af en toe organiseren
we ook sporttoernooien met andere scholen voor een
gezonde onderlinge strijd!

Het einde van het schooljaar sluiten we traditiegetrouw
af met een sportdag. Op deze dag zijn verschillende
sportverenigingen aanwezig en bezoek je
sportaccommodaties in de regio. Zo maak jij bij TalentStad
kennis met het brede sportaanbod in de regio Zwolle.
Wie weet kom je er een leuke nieuwe sport tegen!
Ben je topsporter? Op TalentStad helpen wij je topsport
carrière goed te combineren met school. Jij krijgt de
ondersteuning en ruimte om je diploma te halen én
om alles uit je sport te halen. Een flexibel lesrooster en
vrijstelling voor bepaalde vakken helpen je op weg.
En mocht het nodig zijn dan krijg je uitstel voor toetsen
en ondersteuning van een topsportbegeleider.
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Op TalentStad is sport voor iedereen!

Dag van een Brugger
‘Welke boeken
hebben we
vandaag nodig?’

‘Voor
Nederlands
een uurtje
lezen voor het
boekverslag...’

‘We starten met
Techniek; lekker
figuurzagen!’

10.00

8.30
9.00
‘Welk vak hebben we hierna,
boeken wisselen? Oh.. ik zie
het cijfer voor Wiskunde!’

‘THINK les... Praten over
gedachten, gevoelens
en gedrag.’

14.00
‘Gezellig
dagje weer...
Tot morgen!’

‘Even iets
lekkers halen
in de pauze!’

12.00

MEER ZIEN?!

15.00

Scan de QR-code voor
handige info en een video
waarin Lotte & Daphne
je TalentStad laten zien!

Inzamelingsactie voor het
asielzoekerscentrum.
Tien leerlingen mochten op studiereis
naar Scania in Zweden.

Word een
wereldburger
op TalentStad
Jouw wereld is groter dan Nederland! Bij TalentStad laten we je zien wat

wereldburgerschap betekent. Met toffe projecten en boeiende activiteiten
brengen we je in aanraking met andere culturen, landen en gewoontes.
Wat die leuke activiteiten en projecten zijn? Leerlingen in klas 3 reizen naar
Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en de Ardennen. In klas 4 organiseren we een
winterweek op de ski’s in Oostenrijk. Daarnaast zijn er uitwisselingen met
leerlingen van andere scholen in Duitsland en Zweden.
Bij TalentStad ontdek je de wereld om je heen. Ver weg of juist dicht bij huis.
Want met opruimacties in de buurt, culturele foodmarkets en presentaties
van buitenlandse studenten, komt de wereld naar je toe. Ontdek jij hoe je
zelf een positieve bijdrage kunt leveren aan je eigen wereldburgerschap?
Bij ons leer je de wereld kennen!
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TalentStad:
een Gezonde
School
We maken onze school iedere dag een stukje
gezonder. Want een gezonde school,
betekent gezonde leerlingen!

We kijken daarom bewust naar wat we
verkopen. Ons aanbod in de TalentShop
en de kantine bestaat zoveel mogelijk
uit verantwoorde producten.
We volgen hierin de richtlijnen van het
Voedingscentrum en hebben dan ook
een gezonde ambitie: het winnen van
de Gouden Kantineschaal! We willen
daarom 80% gezonde producten
aanbieden en 20% snacks. En we
verklappen het alvast; we zijn hard
op weg om te winnen!
Maar er is meer. TalentStad doet mee
met de schoolfruitregeling van de
Europese Unie. Tussen november en
april krijgen we 20 weken lang groente

en fruit geleverd. Je kunt het zo gek niet
bedenken, of we krijgen het binnen:
appels, ananas, exotisch fruit en lekkere
snacktomaatjes. Soms komen we zelfs langs
de klassen voor een vers geperst fruitsapje.
Heerlijk én gratis voor jou als leerling!
Wat ook gratis en gezond is, is water.
Alle leerlingen krijgen een TalentStad-waterfles
die je kunt bijvullen op ons speciale watertap
punt. Ben je je waterfles kwijt? Ga dan naar
meneer Wildvank toe. Hij geeft je als coördinator
van de Gezonde School weer een nieuwe.
En heb je zelf leuke gezonde ideeën?
Dan hoort hij ze graag van je!
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#WIJZIJNTALENTSTAD
‘Het mooiste
wat je kunt
worden is jezelf!’

‘Elke dag
geniet ik
weer van
onze pubers!’

Mirjam Linde

Onderwijsassistent Economie & Ondernemen

Boer
HelInteeernnBegdeleie der

Arjan Hemmink
Docent Wiskunde

‘Op naar een diploma op
maat voor iedere leerling!’

e K leine

Margareth

‘Ik ben trots
op onze
leerlingen;
wie ze zijn,
wat ze
kunnen en
wat ik van
hen leer. ’

Jolanda Dijkslag
Docent Engels

Onderwijsassistent Zorg

& Welzijn

‘Voor elkaar, met elkaar!’

Annieke Bousema
Intern Begeleider

mperman
Arien Kastva
kken

‘Ik werk op TalentStad
omdat het de aller
leukste werkplek is!’

‘We zorgen voor een passende
plek voor iedereen!’

Docent Kun

‘Werken met
jongeren maakt
elke dag anders
en elke dag
heeft mooie
momenten!’
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‘TalentStad,
een mooie
school waar
mooie
mensen
samen leren
en werken’

‘Ik werk
samen met
de leerlingen
aan de
toekomst’
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Jacquli nt Engels
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Judith Rensen
Docent Zo
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Jan Dobb
Directeur

‘Had ik hier
zelf maar
op school
gezeten!’

n
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h
c
S
n
Bjor
erlands

‘Ik heb de
allerleukste
baan op de
leukste
school van
Zwolle!’

‘Samen
bewegen
is het
mooiste
dat er is!’

nds

Hanneke Brar

Joost Barto

Docent Be

ed

Docent N

Docent Maatschappijlee

wegingson

‘Belangrijker dan
hun resultaten
vind ik wie mijn
leerlingen zijn en
wie ze (willen)
worden!’

Iris Verweij

Docent Mens & Maatsch

appij

‘De sfeer op
Talentstad
maakt dat ik
elke dag zin
heb om te
gaan werken!’

derwijs

‘Leerlingen
meer
meegeven
dan alleen
een goed
cijfer!’

‘Onze
leerlingen
veroveren
je hart!’

rms,
anne Ha

Ri

Daan Jorissen
Docent Biolog

ie

t Nederlands

Docen

rent
ike L au e
a
a
M
wiskund
kenen en

Docent re
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r
en
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vakk

‘Voor mij is
TalentStad een
sfeervolle en kans
rijke plek waar je
gezien, gehoord en
gewaardeerd wordt
om wie je bent!’

S

Ronald Kuijvenhoven

‘Ik ga elke dag met
heel veel plezier
naar TalentStad!’

Docent Beelden

de Vorming

Puck Eelderink
Docent Engels

‘Ik werk in mijn
droomberoep en
help je graag op weg
richting die van jou!’

acte

nt ex

Doce

Wong
Etienne onen & Interieur

Doce

nt Bouw, W

‘Op TalentStad
bouw je aan je
toekomst!’
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Hoe oud-leerlingen en
schoolvrienden collega’s
werden bij TalentStad
Bij TalentStad zijn we trots op alle leerlingen en docenten. Toch heeft dit verhaal net iets meer reden
om trots te zijn. Meike Evers en Kim de Haan zijn twee oud-leerlingen en schoolvriendinnen. En nu?
Docent en mentor op TalentStad! Ze vertellen je hoe zij hun schooltijd hebben beleefd en hoe het is om
weer terug te zijn op de school waar het voor hun allebei begon.

Hoe hebben jullie TalentStad als leerling
meegemaakt?

Meike: “Ik heb daar hele leuke herinneringen aan. Ik vond het
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een hele fijne school die niet zo groot was. Je kende iedereen,
ook de docenten en dat vond ik vooral heel prettig. Vroeger
waren de opleidingen iets anders dan nu, waardoor we in jaar 3
en 4 van TL op TalentStad hebben gezeten. De leukste ervaring
op TalentStad was echt wel de skiweek en de Ardennenweek.
Je leert dan de docenten op een hele andere manier kennen.”
Kim: “Ja, helemaal mee eens! Waar ik ook aan denk, is dat wij
op TalentStad vriendinnen hebben gemaakt die we nu nog
steeds hebben. Meike en ik zaten bij elkaar in de klas, maar
niet alle vriendinnen zaten bij ons. Dus wanneer het pauze
was, zaten we met een hele grote groep meiden samen en
dat vond ik erg gezellig.”

Nu zijn jullie zelf docent en mentor op TalentStad.
Waarom hebben jullie ervoor gekozen om juist hier
te werken?

Kim: “Voor mijn opleiding moest ik gaan stagelopen. Ik wist
toen gelijk: dit wil ik doen bij TalentStad. Ik heb er als leerling
zo’n goed gevoel aan overgehouden. En de stage ging zo goed
dat ik mocht blijven.”
Meike: “Toen ik moest stagelopen ben ik toevallig op TalentStad
geplaatst. Ik ben hier toen blijven werken. Snel merkte ik dat ik
graag iets extra’s wilde doen, dus werd ik mentor. Ik heb nu mijn
eigen mentorklas wat ik echt leuk vind om te doen. Je leert de
leerlingen nog beter kennen en ze zoeken mij op om dingen te
bespreken. Ik wil dat ze merken dat ik ze zie staan als er iets is.”
Kim: “We hebben een heel fijn team van mentoren die zich erg
inzetten voor hun leerlingen. We hebben ook een team voor
leerlingbegeleiding waar we met complexe vragen heen kunnen.

We lossen de problemen van leerlingen binnen de school op en
dat vind ik heel mooi. Als mentor vind ik dat je soms best een
extra stapje voor je leerlingen mag doen.”

Jullie zijn vrij jong voor een mentor. Merken jullie
dat leerlingen daardoor sneller bij je komen?

Kim: “Ja, ik merk wel dat ze graag dingen delen omdat ze
het idee hebben dat ik ze goed snap. Ook is het mooi dat bij
TalentStad je dezelfde mentor hebt in het eerste en tweede
leerjaar, omdat je dan die vertrouwensband meer opbouwt.
Ze komen gelijk naar me toe wanneer er iets is, of je even tijd
hebt in de middag, omdat ze iets willen vertellen. Dan denk ik
dat ik mijn werk als mentor goed doe. Ook hadden leerlingen bij
een workshop armbandjes gemaakt. Toen kwam een leerling
naar me toe met “Mevrouw, kijk eens wat ik voor u heb!” en gaf
ze me een armbandje. Dat is superleuk toch?”
Meike: “Laatst werd ik dan wel aangesproken door een leerling
die zei “Nou, er zit wel een aardige generatiekloof tussen ons
hoor mevrouw!” Haha, misschien voel ik mij soms wel jonger
dan ik denk. Maar ik denk dat je als jonge docent wel snel
aansluiting hebt bij de leerlingen hier.”

Wat zijn jullie taken als mentor?

Meike: “Hoe vaak ik mijn leerlingen zie verschilt, maar ik geef ze

sowieso zes uur per week les. Dan geef ik bewegingsonderwijs,
godsdienst, studieles en het vak Think. Waar we de leerling
dingen leren zoals hoe ze vaker ‘nee’ moeten zeggen.”
Kim: “Ook geven we in het tweede jaar lessen waarin je kennis
maakt met de verschillende profielen die je kunt volgen vanaf
het derde jaar. Zo ontdekken leerlingen wat ze leuk vinden. Waar
willen ze later hun beroep van maken? Mijn taak als mentor is
om ze daarbij te helpen. Zelf heb ik 12 mentorleerlingen, maar
dat is een basisklas. Die zijn over het algemeen wat kleiner.”

MEIKE

is vanaf TalentStad doorgestroomd naar het
mbo waar ze Sport & Bewegen niveau 4 deed. Hierna is
ze de opleiding Docent Lichamelijke Opvoeding op het
hbo gaan volgen en op deze manier kwam ze bij
TalentStad terecht.

Kim: “Ik heb 23
mentorleerlingen.
Omdat het een kaderberoepsklas is, zijn het
er wat meer. Maar dat
is wel echt het
maximum aantal in
een klas.”

Als leerling op TalentStad.

Jullie zijn naast collega’s, ook al heel lang
vriendinnen! Hoe is het om samen te werken?

Meike: “Ja, heel leuk! Wel geven we allebei een ander vak.

Dus we komen elkaar vooral tegen in de personeelskamer.
Het is goed dat je elkaar begrijpt. Kim weet precies
wat hier speelt.”
Kim: “Heel leuk inderdaad, maar er zijn ook veel andere collega’s
hier bij wie ik iets kwijt kan. Maar je blijft natuurlijk altijd
vriendinnen. We sporten ook nog samen en zien elkaar zeker
wel 1 á 2 keer per week.”
Meike: “Dat we hier allebei zijn gekomen is puur toeval! Ik had
hier een bijbaan en toen liep Kim hier stage. Daarna kregen we
allebei een aanbod om hier te blijven.”
Kim: “Ik vertel ook wel eens leerlingen dat meneer Pot vroeger
mijn mentor was. Dan reageren ze erg verbaasd. Er zijn heel veel
collega’s die ons vroeger les hebben gegeven waar we nu gewoon
mee samenwerken. Dat is grappig.”
Meike: “Wat voor ons ook belangrijk is, is dat wij beide vmbo
hebben gedaan en ons uiteindelijk hebben opgewerkt naar hbo.
Als je het wil, dan kun je het. Wij staan hier als docent,
waar we hard voor hebben moeten werken, maar het is gelukt.
Die boodschap brengen we ook over aan onze leerlingen.”
Kim: “Precies. 10 jaar geleden stonden we in hun schoenen.”

KIM

deed TalentStad met twee vingers in de neus, waardoor
ze erna de havo heeft gedaan. Toen is ze doorgestroomd naar
hbo Commerciële Economie. Na haar diploma merkte ze dat ze
het liefst docent wilde worden, dus volgde ze een hbo-opleiding
tot economiedocent en begon ze daarna bij TalentStad.
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VOLG JIJ ONS AL?
Handig om snel op de hoogte te zijn en te blijven!
facebook.com/TalentStadZwolle
instagram.com/talentstad_beroepscollege
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En?
ENTHOUSIAST
GEWORDEN?
HOPELIJK
TOT SNEL!

Blaloweg 1
8041 AH Zwolle
talentstadberoepscollege.nl
info@talentstad.nl
088-850 76 60

MEER ZIEN?!
Scan de QR-code voor een video-
rondleiding door onze school in 360°!

