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Intro-dagen studiejaar 2021-2022



Helemaal in het begin van het 
schooljaar gaan we naar Texel. Dit 
noemen we de “Intro-dagen”. 

Samen met Stayokay zijn we op zoek 
gegaan naar een mooie locatie om met 
ruim 100 eerstejaars elkaar beter te 
leren kennen.

We zijn uitgekomen op het mooie 
eiland Texel. Hier zullen we 2 nachten 
verblijven samen met een deel van het 
docententeam. Deze dagen zijn voor 
iedereen verplicht, het maakt tenslotte 
deel uit van je opleiding. Over de 
kosten hoef je je niet druk te maken: 
het verblijf, maaltijden en activiteiten 
betaalt de school. Als je zelf dingen wil 
kopen zijn die voor eigen rekening.

George Klene
Nicole Reijnen

Organisatie

Introdagen
6-09/11-09/2021



Hoe gaan deze Introdagen dit jaar verlopen?
We gaan in de week van 6 september 
tot vrijdag 10 september in 2 groepen 
met ALLE 1ste jaars van de opleidingen 
van Media Productie.

De groepsindeling is afhankelijk van de 
opleiding waarvoor je hebt gekozen. 
De  Medewerker Creatieve P roductie 
gaat van maandag t/m woensdag en 
Allround MediaMaker en SignSPecialist 
gaan van woensdag t/m vrijdag. 

Op de pagina’s hierna zullen we je 
uitleggen wat en hoe we deze dagen 

gaan invullen en het reisplan;  de 
overtocht met veerboot van Den Helder 
naar Texel, staat er ook bij.

Mocht je nadat je alles hebt 
doorgelezen, nog vragen hebben; 
aarzel niet en stuur even een mail naar: 
George Klene - g.klene@ma-web.nl  
Nicole Reijnen - n.reijnen@ma-web.nl



Liquas exeriberatem incto beaqui re la intissint 
omnist, officta tionseque volor.

Dag 1

In de ochtend vertrekken we vanaf onze 
woonplaats naar het treinstation van 
Den Helder. Daar staan de docenten 
jullie op te wachten. Vanaf daar gaan we 
lopend naar de boot die ons naar Texel 
brengt. 

Op Texel aangekomen gaan we verder 
met de bus naar het Stayokay.  
Het hostel is slechts een 5 tot 10 
minuten lopen vanaf de bushalte. (Een 
goede reden om niet teveel mee te 
nemen        ) 

Wanneer we ons allemaal op onze 
kamers hebben geinstalleerd, is er tijd 
voor een middagje strand en 
 ‘s avonds gaan we lekker chillen bij een 
kampvuur.

Met de boot van Den Helder naar Texel

Programma



Dag 2

D-Day: een leuk spel waarbij 
twee teams het “strand” van de 
tegenstander moeten zien te 
veroveren en hun eigen strand 
moeten verdedigen. Dit spel vraagt 
om samenwerking, tactiek en goede 
timing. Materiaal: 20 hoedjes op 
pylonnetjes, lintjes en 3 trefballen

Flag frugby: een combinatie van Flag 
Football en Ultimate Frisbee waarbij 
2 teams proberen om de frisbee in 
het eindvak van de tegenstander 
te vangen (touchdown). Uitbouw 
met Flags om een rugby-element 
toe te voegen: word je flag afgepakt 

terwijl je de frisbee vast hebt, dan 
gaat deze naar de tegenstander. Te 
moeilijk omdat de frisbee-tecniek 
niet voldoende is? Gebruik een bal in 
plaats van een frisbee. Materiaal: Flags, 
fribees, bal, lintjes. 

Pizza-trefbal: drie teams spelen 
trefbal in een rond veld dat in drie 
pizzastukken verdeeld is. Ben je af, dan 
mag je overal rondom het veld verder 
spelen en proberen tegenstanders af 
te gooien. Lukt dat, dan mag je terug 
je eigen veld in. Materiaal: 3 trefballen, 
lintjes, 20 hoedjes of pylonnen.

Zand, strand en spel



Dag 3

Nog even genieten van de laatste dag. 
Na het ontbijt maken we ons klaar voor 
de terugreis. We pakken onze tassen in, 
ruimen onze kamer op. Daarna gaan we 
richting bus en rijden naar de boot om 
weer naar Den Helder te varen. 

Eenmaal aangekomen in Den Helder 
pakken we de bus naar het station 
en vertrekken we richting huis. Voor 
de meesten van ons zal dat in eerste 
instantie de trein richting Amsterdam 
zijn.

De treinen vanuit Den Helder 
vertrekken ieder half uur richting 
Amsterdam. Vertrektijden zijn 2x per 
uur om: xx:04 en xx:34 - Spoor 2. (4 
minuten over het hele en halve uur)

Terug naar huis



Liquas exeriberatem incto beaqui re la intissint 
omnist, officta tionseque volor.

Klassenindeling
Op de volgende pagina’s vind je een 
indeling per klas. LET GOED OP waar 
je naam staat en in welke klas je bent 
ingedeeld. 
 

Om eventuele onduidelijkheden te 
voorkomen omdat je bijvoorbeeld bent 
vergeten in welke klas je zit, maak een 
foto op je mobiel van deze lijst of neem 
deze brochure mee.





Dag 1

We verzamelen allemaal op het plein 
voor het Station Den Helder; je komt 
er dus op eigen gelegenheid naar toe. 
Daar staan wij op jullie te wachten.  
Je zal ons herkennen aan een banner 
met het logo van het Ma. 
 
Als je er bent, zoek je je Slb’er op en 
meld je bij hem of haar. Je reist namelijk 
per klas. Wanneer de klas compleet is 
gaan jullie gezamenlijk naar de bus die 
vertrekt naar de boot. Blijf gedurende 
de reis bij elkaar zodat niemand 
achterop raakt of achterblijft. 

Met de de trein naar Den Helder

Dus, heel belangrijk:
• Kom op tijd!  

UITERLIJK 10.30 UUR OP 
stationsplein Den Helder

• VERGEET JE OV NIET
• Meld je bij je Slb’er
• Bij verhindering melden aan 

George Klene of Nicole Reijnen
• Blijf bij elkaar 

De treinreis



• Toiletspullen

• Handdoeken

• Sportieve, soepel zittende kleding 
waarin makkelijk bewogen kan 
worden

• Sportieve schoenen

• Regenkleding

• Geldig Paspoort of identiteitskaart

• Eventueel noodzakelijke medicijnen

• Geld voor onderweg en ter plaatse 
op locatie

• NEEM GEEN DURE SPULLEN 
(SIERADEN ETC.) MEE

Neem geen “hutkoffers” vol spullen mee 
je bent tenslotte maar 2 nachten weg 
en...... Je moet het zelf dragen.

Wat neem ik mee



Als opleiding hebben we een paar zaken 
heel hoog in ons vaandel. Deze normen 
en waarden zijn: respect, veiligheid, 
sociaal,vertrouwen, teamgeest, 
gezelligheid.  
Om deze waarden te hebben en 
te houden zijn er een klein aantal 
spelregels opgesteld en we zouden het 
fijn vinden als jullie deze bij het volgen 
van onze opleidingen ook je eigen 
zouden willen maken.

1. Drugs en alcoholische dranken zijn 
verboden. Mocht je op het gebruik 
hiervan betrapt worden ga je direkt 
terug naar huis.

2. Kom altijd op tijd

3. Help de locatie netjes te houden 
(bekertjes in de prullenbak, sigaretten 
in de asbak, flesjes naar de bar)

4. Schades zijn voor eigen rekening; 
geef het altijd door als er iets stuk is 
gegaan

5. gebruik je gezond verstand

We zijn tenslotte met een grote groep en 
laten wij ons als vertegenwoordiging van 
het Mediacollege dan ook gedragen als 
normaal denkende mensen.

Spelregels





The End


