MDT NIEUWS
MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Periodiek informeren
wij u over hoe in De Liemers jongeren in 80 uur hun eigen talenten
ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander.

Romée zet haar docenten in het zonnetje
kunnen ontwikkelen en heb ik er veel
van geleerd. Ik moest bijvoorbeeld in
alle winkels waar ik iets wilde kopen
een afspraak plannen. Daarnaast
woon ik in Zevenaar, dus om vanaf
daar naar de Eltensestraat in Duiven
met twaalf high tea boxen te fietsen
werd hem ook niet. Hier heb ik allemaal oplossingen voor gevonden.”
Romée heeft in totaal vijftien van de
tachtig uur aan dit project besteed.
“Het lijkt mij leuk om dit nog een keer
te doen, maar ondertussen is er al iets
anders op mijn pad beland: de leerlingenraad. Hier heb ik nog geen ervaring mee, maar ik sta open om nieuwe
dingen te proberen. Waarschijnlijk ga
ik een groot deel van mijn uren hier
dus aan besteden.”
Doe mee met MDT

Wist u dat……

• voor de eerste fase zich inmiddels
bijna 500 jongeren uit de Liemers
zich bij HOPE XXL hebben aangemeld?
• dat Jong Geleerd is Jong Gedaan ook
MDT gaat aanbieden op Lyceum Elst
te Elst (Gld)?
• jongeren uit de tweede en derde
klassen van het Liemers en Candea
College zich voor deelname aan de
tweede fase, die start in januari
2021, rechtstreeks kunnen aanmelden op de aanmeld-pagina
www.Hope-xxl.com/MDT?
• dat MDT-deelnemers een keuze
kunnen maken uit meer dan 50
verschillende Tr8-projecten, maar
ook zelf een project mogen bedenken? Zo kan iedereen een leuke en
nuttige MDT-tijd tegemoet zien!
• dat HOPE XXL een aanvullende subsidie verleend heeft gekregen om
nog een 360 leerlingen een MDTtraject aan te bieden, waarmee het
totale aantal op 1260 leerlingen
komt?

Naast Romées actie voor het Tr8project ‘punt voor een docent’ zijn er
ook op het Liemers College al een
aantal acties voor dit project georganiseerd. Zo zijn er pizzapunten en taartpunten uitgedeeld, maar je kan nog
• Romée Westhof met een van haar docenten die een high tea pakket in ontvangst neemt
veel meer bedenken bij dit project. Er
kan bijvoorbeeld een heel diner of
Om haar waardering te uiten, heeft
uitgedeeld aan twaalf docenten. De
brunch worden georganiseerd, een
Romée Westhof uit K2B van het Candea
inhoud van de box bestond uit gekochte
buitenactiviteit met sport en spel waar je
College een tijdje geleden haar docenten artikelen, maar ook veel was zelfgepunten mee kunt verdienen, of een
enorm verrast. Onaangekondigd ging zij maakt. Romée licht toe: “In de box heb ik
museum bezoeken waar dit thema terug
met zelfgemaakte high tea pakketjes
alle benodigdheden voor een typische
komt. Lijkt het jou leuk om zoiets te
langs de klassen om deze uit te delen
high tea gedaan. Ik heb theeglazen en
organiseren of heb je een ander creatief
aan haar docenten. Een initiatief dat
thee zeefjes, potjes met verschillende
idee opgedaan uit het verhaal van Roenorm werd gewaardeerd.
smaken verse thee, een mini appelflap,
mée? Meld je dan aan voor MDT en doe
een mokka gebakje, slagroomsoesjes,
mee! Kijk voor informatie op jonggeleerTr8-project 89: ‘n punt voor een
spekkoek en zelfgemaakte wraps
disjonggedaan.nl.
docent.
gekocht. Ook heb ik de boxen zelf in
elkaar gezet en er voor
Romées actie viel onder het Maatschapelke docent een eigen
pelijk Diensttijd (MDT) traject. Aan het
ontworpen kaart bij
MDT traject nemen jongeren tussen de
gedaan.”
14 en 27 jaar deel. Vrijwillig zetten zij zich
voor een periode van maximaal zes
Positieve reacties
maanden, gemiddeld dertien uur per
maand, in voor hun persoonlijke ontwik- De docenten waren ontkeling en voor de maatschappij. Romée is zettend verrast door de
een van deze jongeren en toen zij het
actie van Romée. Ze
projectboek van MDT doorbladerde werd vonden het hartstikke
haar aandacht getrokken door Tr8leuk en waardeerden de
project 89: ‘n punt voor een docent. Dit
verrassing enorm.
project is ontstaan met de gedachte dat
“Sommige docenten
docenten meer waardering verdienen.
hebben wel tien keer
Door de hoge werkdruk door overvolle
gezegd dat ze het
klassen en een lerarentekort is het beenorm lekker en leuk
roep ontzettend zwaar. Juist daarom is
vonden. Ze waren echt
het mooi als leerkrachten een extraatje
enthousiast. Docenten
krijgt en door middel van dit project laten moeten natuurlijk, in de
leerlingen op hun eigen creatieve manier corona tijd, veel op een
waardering voor hun docenten zien.
andere manier doen
Romée deed dit afgelopen maand in de
dan dat ze gewend zijn
vorm van het uitdelen van high tea
en ik merk dat veel doboxen. “Het idee van een high tea box
centen dat best moeilijk
kwam gelijk in mij op toen ik het project
vinden. Ze hebben het
zag. Ik begon met het opstellen van een
dus echt verdiend.”
plan in Word: hoeveel docenten zou ik
kunnen verrassen, wat komt er in de box, Romée is blij dat haar
docenten het zo leuk
waar kan ik dat allemaal kopen en wat
vonden, en zelf vond ze
zijn de kosten. Toen ik dat allemaal had
het ook erg leuk om te
uitgezocht presenteerde ik mijn plan bij
mijn MDT-coach Maarten. Hij keurde het doen. “Ik heb veel moeten organiseren en plangoed en zo kon ik verder met het plannen en dat vind ik erg
nen van de uitvoering,” vertelt Romée.
leuk. Ook heb ik op deze • De High tea box die Romée Westhof voor haar docenten
Romée heeft uiteindelijk high tea boxen
vlakken mezelf meer
heeft gemaakt
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