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Stichting Jeugd en
Techniek Castricum
Informatieboekje
voor de ouders
van de deelnemende
kinderen
Zie ook: www.jetcastricum.nl
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INFORMATIEBOEKJE VOOR DE OUDERS
Zie ook onze website: www.jetcastricum.nl
Doel
De Stichting Jeugd en Techniek, oftewel J.e.T., heeft tot doel
de jeugd op een creatieve manier kennis te laten maken met
techniek. De technische vaardigheden die men leert zijn bijv.
zagen, timmeren, solderen en schilderen, maar ook glas graveren en het werken met elektra. zijn mogelijk. De kinderen
leren omgaan met materialen en gereedschappen, hoe je die
moet gebruiken en waar men ze voor gebruikt.
Leeftijd
De leeftijd dat een kind kan starten bij J.e.T. is vanaf 8 jaar.
Het kind moet al een beetje kunnen rekenen. Het kind leert
meten, precies aftekenen en eventueel het maken van een
ontwerptekening voor het te maken object. De eerste beginselen van de elektriciteitsleer worden uitgelegd en de kinderen mogen , nadat ze een schema hebben getekend en begrepen, enkele schakelingen maken en metingen daaraan verrichten. Er zijn ook werkstukjes waarin elektra of elektronica is verwerkt. Na afronding van de basisschool eindigt ook
de deelname van het kind aan J.e.T.
Wie is er welkom bij J.e.T.?
Bij J.e.T. is er zowel plaats voor jongens, die al in ruime mate vertegenwoordigd zijn. Maar juist ook voor meisjes, die
zich hierdoor meer technische vaardigheden eigen kunnen
maken.
Vrijwilligersorganisatie
J.e.T. is een organisatie die alleen bestaat uit vrijwilligers. De
7 heren en 1 mevrouw die tijdens de Jeugd en Techniekles de
leiding hebben en de kinderen begeleiden hebben een vaktechnische opleiding c.q. achtergrond.
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De Stichting Jeugd en Techniek
Bestuur:
Voor de actuele samenstelling van het bestuur zie:
www.jetcastricum.nl
Vrijwilligers :
Vaak zijn er vacatures voor vrijwilligers in de JET organisatie.
Wij kunnen uw hulp uitstekend gebruiken!
Zie ook hiervoor: www.jetcastricum.nl
Veiligheid bij J.e.T.
Bij J.e.T. is het belangrijk dat de kinderen (en medewerk(st)ers)
in een veilige omgeving en in een leuke sfeer kunnen werken.
Daarom zijn er huisregels opgesteld (zie achterkant inlegvel).
Voor iedereen geldt uiteraard dat men zich aan deze regels
houdt. Daarnaast wordt er volgens bepaalde voorschriften gewerkt. Bij sommige werkzaamheden is een veiligheidsbril verplicht. Daarnaast wordt er bijv. alleen geverfd met verf op waterbasis. (Schorten zijn aanwezig en ook verplicht te dragen bij
het verven). Juist i.v.m. veiligheid en ordelijkheid is het belangrijk dat gereedschappen na gebruik weer op de juiste
(veilige) plek worden teruggelegd c.q. gehangen. Aan het einde
van de les wordt er van iedereen verwacht dat men het lokaal
samen opruimt en netjes achterlaat voor de volgende les.
Combinatie techniek en creatie
Het uitgangspunt bij het maken van objecten bij J.e.T. is dat alles gebruikswaarde moet hebben. Maar naast het maken van de
reguliere objecten (van puzzel tot ridderkasteel) is er in het
J.e.T.programma ook ruimschoots plaats voor de eigen creatieve inbreng van het kind. Hieronder volgen een aantal afbeeldingen van door kinderen gemaakte objecten.
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Voorbeelden van werkstukken
van de kinderen
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De les bij J.e.T.
Na de (persoonlijke) instructie van de begeleid(st)er, kan het
kind aan de slag met zijn of haar werkstuk. Het kind begint met
wat eenvoudiger werkstukken en naarmate het meer ervaring
heeft worden de objecten ook ingewikkelder. Er zijn altijd begeleiders in de buurt om vragen te stellen of om te helpen.
Thema’s
Thema’ s die aan bod komen lopen synchroon met de seizoenen
en feestdagen. In de lessen voorafgaande aan Pasen, Sinterklaas
en Kerst wordt er gewerkt aan bijv. (sier)objecten, die aansluiten bij deze dagen. Maar er worden ook bijv. vogelhuisjes , appelhouders voor de vogels enz. in de wintermaanden gemaakt.
Daarnaast is ook het maken van houten speelgoed, muziekinstrumenten en objecten voor de eigen kamer van het kind mogelijk. Er wordt geen oorlogsspeelgoed gemaakt.
Tijden en Locatie
De lessen vinden alléén plaats op de woensdagmiddag. Er zijn
twee lesrondes.
De eerste les start om 12.55 uur en eindigt om 14.25 uur.
De tweede les start om 14.55 uur en eindigt om 16.25 uur.
Gedurende beide lesrondes is er een pauze voor de kinderen,
waarin ze limonade drinken (wordt verzorgd door JeT).
Het cursuslokaal bevindt zich in de voormalige Molenweidschool, te Castricum.
Te gebruiken ingang: vanaf het voetpad tussen de Henri
Dunantsingel en de Geesterduinweg.
Deze locatie is tijdelijk. De bedoeling is dat JET later wordt onderbracht in nieuw Geesterhage.
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Inschrijven voor deelname aan J.e.T.
Indien u en uw kind enthousiast zijn geworden voor de lessen bij J.e.T., kunt u telefonisch contact opnemen en een inschrijfformulier aanvragen bij de ledenadministratie.
Zie hiertoe voor actuele gegevens onze website: www.jetcastricum.nl
Wachtlijst
Soms komt het voor dat uw kind niet direct geplaatst kan worden. Het komt dan op een
wachtlijst te staan. Aan het einde van het schooljaar verlaten er altijd een aantal kinderen (einde basisschool) J.e.T. en kunnen er weer nieuwe kinderen geplaatst worden.
Soms kunnen ook kinderen geplaatst worden gedurende het cursusjaar, omdat er mutaties gedurende het cursusjaar kunnen plaatsvinden.
Afwezigheid tijdens de les
Mocht uw kind een keer verhinderd zijn voor de les bij J.e.T., wilt u ons dat dan s.v.p.
laten weten via het mobiele nummer van J.e.T. Bij voorkeur voor aanvang van het
lesuur. Er wordt gewerkt met een presentielijst. Mobiel tel. nr. J.e.T: 06 – 20358437
(ingeschakeld tijdens en voor aanvang van de les)
Vakantiecocktail
Tijdens de Zomervakantie/vakantiecocktail bestaat de mogelijkheid uw kind op te geven voor enkele lessen Jeugd en Techniek. Misschien een idee om eens te kijken of uw
kind het leuk vindt om met techniek bezig te zijn.
Overzicht vakanties
Tijdens de officiële schoolvakanties en indien er een officiële Nationale Feestdag op de
woensdag valt, is er geen les bij Jeugd en Techniek. Daarnaast zijn er nog enkele
woensdagmiddagen gereserveerd voor werkzaamheden door de JET organisatie zelf.
Zie: www.jetcastricum.nl
Kosten
De kosten per deelgenomen middag zijn voor 2010 vastgesteld op Euro 3,50. Zie voor
actuele kosten onze website.
Tweemaal per cursusjaar ontvangt u een factuur.
Er is een bijbetalingsregeling tegen kostprijs voor sommige (Electro) onderdelen toegepast in werkstukjes Dit wordt van te voren kenbaar gemaakt.
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Hieronder onze HUISREGELS voor de kinderen:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bel als je niet kan komen tijdig naar 06 – 20358437 (voice-mail inspreken mag ook) of laat een vriendje of vriendinnetje het op J.e.T.
doorgeven.
Je mag geen vriendje of vriendinnetje meenemen naar JET
Zet je fiets op slot in de fietsenstalling, links op het schoolplein.
Mobiele telefoons, MP3 spelers e.d. zijn niet toegestaan.
In verband met de veiligheid:
♦
Draag geen kleding met wijde mouwen en natuurlijk niet je
mooiste kleren; zorg dat je veters gestrikt zijn; kom niet op
skeelers.
♦
Draag een veiligheidsbril bij een draaiende machine en indien
nodig ook een stofmasker.
♦
Bij draaiende machines altijd een haarbandje dragen.
Er mogen geen speelgoedpistooltjes, blaaspijpen of enig ander
schiettuig worden gemaakt.
Luister goed als er iets uitgelegd wordt.
Geen gestoei, want dat veroorzaakt ongelukken.
Hang het gereedschap na gebruik weer op zijn plek.
Wees zuinig op het materiaal.
Aan het einde van de les ruimen wij met z’n allen op.
Bij hier niet genoemde situaties: altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.

Kinderen die bovengenoemde regels niet naleven kunnen in het uiterste geval voor
een bepaalde tijd of zelfs helemaal geschorst worden.

Graag verwijzen we u ook naar het informatie– en werkboekje
voor de kinderen. Daarin wordt meer ingegaan op de technische
vaardigheden die de kinderen bij JET opdoen.
Als uw kind bepaalde problemen heeft (bijvoorbeeld kleurenblindheid, allergie, dyslexie, ADHD) laat het ons dan SVP weten, dan kunnen we er beter rekening mee houden.
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Voor alle actuele informatie,
contactgegevens en adressen zie:

www.jetcastricum.nl
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