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De Thalassa

Ik wil mijzelf eerst even voorstellen:
Ik ben Thomas Kreeftmeijer. Ik ben
15 jaar oud en wordt in augustus
16. Ik zit nu in 4 vwo op het Candea
College in Duiven.
Ik ben iemand die graag actief
bezig is. Ik fotografeer graag en
maak regelmatig een filmpje.
Daarnaast heb ik als hobby
sportduiken en snorkelen. Op dit
moment volg ik de 1*-opleiding (tot
20 meter diep duiken in water
zonder stroming) zodat ik ook in het
buitenwater mag genieten van wat
de natuur ons te bieden heeft. Op
vakantie ben ik liever bezig met
outdoor activiteiten dan met
relaxen. Mijn sport en mijn hobby
zijn dus perfect te combineren.

Mijn droom is om mee te gaan met
School at Sea en die droom gaat
volgend
jaar
in
vervulling.
Ik loop al een aantal jaren met dit
idee rond. Begin dit schooljaar heb
ik besloten er echt voor te gaan en
heb ik het initiatief genomen om
mee te doen aan de selectie. Dit is
een heel traject met aan het einde
van
de
selectieweek
een
‘assessment’. Ook op school wordt
gekeken of je wel zo lang weg kunt
blijven. Je huiswerk moet wel
gepland worden. Op 16 april jl.
hoorde ik dat er een plek voor mij
is. Ik ben ingeloot en daar ben ik
natuurlijk hartstikke blij mee.

Ik ben nu al druk bezig met de
voorbereidingen. Er moet namelijk
€ 25.000,00 verzameld worden en
hiervoor wil ik sponsoren zoeken.
Ik heb een website ontwikkeld
https://thomasatsea.nl
waarop
allerlei activiteiten te lezen zijn. Bijv.
organiseer ik op 30 juni een concert
in de Elisabethkapel in Arnhem.

Hoe ziet een dag op het schip eruit:
gedurende de hele reis zullen de
school- en wachtdagen wisselen in
een vast patroon: twee dagen
school, twee dagen wacht. Wacht
moet 24 uur per dag, want we varen
continu. De wachtgroep wordt
verdeeld, zo heeft iedereen vier uur
op en acht uur af.
Door deze reis krijg ik de kans om
een unieke ontwikkeling door te
maken. Ik leer zaken zoals:
Plannen: ik moet voor de zes
maanden op zee mijn schoolwerk
kunnen inplannen, want wanneer ik
terug kom in Nederland ga ik
gewoon weer verder met het VWO5
programma van mijn school. Dus
moet alle stof in die tussentijd
worden gedaan en dat moet
gecombineerd worden met alle
andere activiteiten van deze reis.
Vertrouwen op anderen: tijdens
mijn schooldagen zal een andere
groep het schip bevaren. Dat
betekent dat ik daar geen invloed
op heb en er op moet vertrouwen
dat de anderen dit kunnen. Maar
ook vertrouwen in de mensen van
je eigen shift. Tijdens mijn eigen
wacht moet ik er op vertrouwen dat

iedereen zijn taak goed uitvoert
zodat er geen vertraging komt.
Leiderschap nemen: tijdens de
scheepsovernames kan ik de rol
van kapitein krijgen. Dat betekent
dat ik de leiding krijg over het schip
en ik keuzes maak met grote
invloed.
Verantwoordelijkheid
nemen:
tijdens de wacht en op nog veel
meer momenten, hebben mijn
keuzes grote gevolgen voor de hele
groep. Op zulke momenten neem ik
de verantwoordelijkheid voor een
bepaalde taak op mij.
Zelfstandig werken: omdat er
niemand is die controleert of ik wel
netjes mijn taak uitvoer, moet ik
leren ook zonder hulp efficiënt te
werken. Iets dat nu in 4 vwo al
nodig is, maar later steeds vaker
voorkomt. Daarom vind ik dit een
heel belangrijke vaardigheid om te
leren.
Samenwerken: ik kan niet alleen
een driemaster besturen, daarom is
samenwerking net zo belangrijk als
zelfstandig werken. Hierbij spelen
ook weer andere kwaliteiten een rol
zoals afspraken nakomen en een
goede communicatie.
Bij de voorbereiding leer ik ook
vaardigheden zoals communiceren
sponsoren werven, zelfvertrouwen
en zelfverzekerdheid
Een hele lijst aan vaardigheden die
ik op een van de leukste manieren
ga leren, maar tegelijk ook nog heel
nuttig zijn in mijn carrière vanaf nu
tot aan mijn pensioen en daarna!
Een ontwikkeling die ik iedereen nu
al, voor vertrek, kan aanbevelen.

School at Sea is een ontwikkelprogramma voor leerlingen van
de havo en het vwo. Het is een
organisatie zonder winstoogmerk. In zes maanden vaar je
met 36 leerlingen op Tall Ship
Thalassa naar de Cariben en
weer terug. Je leert zelf het schip
te bevaren, maar zoals de titel al
zegt: school gaat door, je maakt
tijdens de reis je schoolwerk, je
leert en onderzoekt ook tijdens
expedities.
School at Sea is erop gericht om
talenten van leerlingen te
ontwikkelen. Leren door te doen,
nieuwe inzichten opdoen, over
de wereld en jezelf. Het maakt je
zelfstandiger en het geeft meer
zelfvertrouwen in de omgang
met anderen.
Helpt u mij mijn droom
werkelijkheid te laten worden?

De
deelnamekosten
€25.000,-.

zijn

Voor meer informatie kijk op mijn
website:
sponsor@thomasatsea.nl
thomasatsea.nl
06 5789 4413

