Op 24 april jl. gingen we met alle meiden uit de klas (V2F) naar Croon Elektrotechniek, voor de
girlsday. We werden verwelkomd met een toespraak waarin verteld werd wat voor soort dingen
het bedrijf allemaal doet. Daarna hadden we vier korte ‘lessen’, waarbij de werknemers van Croon
iets over zichzelf vertelden, wat voor soort studie ze hebben gedaan en wat voor werk ze
precies doen bij Croon.
Bij een les werd uitgelegd hoe je dingen moest
uittesten. Dit moesten wij doen met een pen. Bij
een andere les vertelde een van de werknemers,
dat zij mee had geholpen met een nieuwe sluis
maken in Friesland. Ze legde uit, dat zij niet
zelf had meegeholpen met bouwen maar
vertelde over de technische dingen van de sluis,
wat ze gewoon allemaal op haar computer kon
doen en ze hoefde haar handen dus niet vuil te
maken.
Bij de derde les kregen we een set stencils over onze persoonlijkheid. Hierin moesten wij een
vragenlijst invullen waar uiteindelijk een kleur uitkwam, die het meeste past bij jouw
persoonlijkheid. Je kreeg een heliumballon met de kleur die de meeste eigenschappen had die bij
jou paste.
In de laatste les vertelde een vrouw over haar werk op kantoor bij het aanleggen van een tunnel.
Ze vertelde hoe een tunnel wordt gebouwd en wat haar werkzaamheden waren binnen dit project.
Tenslotte gingen we dan eindelijk zelf wat maken. Van te voren hadden we te horen gekregen,
dat we een blik mee moesten nemen, maar we hadden nog geen idee waarvoor. Uiteindelijk bleek
dus dat we een stoplicht mochten maken met ons blik. We kregen uitleg over wat we moesten
doen. We moesten allerlei draadjes met elkaar verbinden en aansluiten aan de drie lampjes (rood,
oranje, groen) en dit weer aansluiten op een batterij. Ik had het niet verwacht maar toen mijn
stoplicht klaar was werkte hij nog ook.
Wij willen de medewerkers van Croon Elektrotechniek bedanken voor de leuke en leerzame dag.
Lisa en Tessa (V2F)

Op donderdagochtend werden we samen met nog een VWO-2 klas opgehaald met een bus vanaf
school. Vandaag gingen we naar Rotterdam, naar Croon Elektrotechniek. We gingen wat leren over
techniek. Eerst kregen we vier korte lessen over een bepaald onderwerp, daarna mochten we zelf
aan de slag. Aan het eind van de dag hadden we zelf een verkeerslicht gemaakt. Het was een zeer
geslaagde dag en we hebben allemaal meer geleerd over elektrotechniek. Misschien zijn er wel
meiden die gaan nadenken over elektrotechniek. Bedankt voor deze dag.
Babette en Ylse, V2E

