Nieuwsbrief
(Voortgezet) speciaal onderwijs
voor leerlingen met een langdurige
ziekte en/of lichamelijke beperking

Datum

26 april 2018

Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief leest u belangrijke informatie over de periode na de meivakantie
tot en met het einde van het schooljaar.
Examenperiode
De examenperiode is in april van start gegaan met de staatsexamens voor vmbo bbl
en vmbo kbl. Ook zijn er met goed resultaat enkele IVIO- examens afgelegd. In mei
beginnen de examens voor de leerlingen van vmbo tl en havo (eerste tijdvak). Het
tweede tijdvak is in juni.
Het mondeling staatsexamen voor de vmbo- en havoleerlingen is op woensdag 11,
donderdag 12 en vrijdag 13 juli.
Voor de leerlingen die geen staatsexamen afleggen is dinsdag 10 juli de laatste
lesdag.
De uitreiking van de certificaten en diploma’s is op vrijdagmiddag 13 juli. De tijd is
nog niet bekend.
Het examennieuws sluit ik af met te vermelden dat op maandag 4 juni examens
toetsenbordvaardigheid en op donderdag 21 juni examens tekstverwerken zijn
gepland. De leerlingen die deze examens afleggen, zijn hiervan op de hoogte.
Andere belangrijke data
Op vrijdag 1 juni is de sportdag. Deze is op school.
Op donderdag 5 juli wordt het laatste rapport uitgereikt.
Het eindproject is op de laatste lesdagen van het schooljaar, vrijdag 6 juli, maandag
9 juli en dinsdag 10 juli. Dinsdag 10 juli is de laatste lesdag.
Vervanging docent Engels
Onze collega en docent Engels Mw. Dorine Altena gaat m.i.v. 16 mei met
zwangerschapsverlof en aansluitend ouderschapsverlof. Zij wordt vervangen door
mw. Farzana Khan en mevrouw Aurora Brokke.
Mw. Brokke gaat de leerlingen die dit schooljaar examen Engels doen, voorbereiden
op het mondeling examen. Mw. Brokke heeft veel ervaring met het staatsexamen en
neemt deze al langere tijd zelf af.
Mw. Khan neemt de lessen Engels in A2, V1/2, V3/4, Vha en Vhb waar. Dhr. Tim van
Weert, docent Engels in opleiding, gaat met mw. Khan samenwerken. We zijn blij dat
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we twee nieuwe enthousiaste collega’s hebben kunnen aannemen ter vervanging
van mw. Dorine Altena. We wensen Dorine een fijn zwangerschaps- en
ouderschapsverlof toe.
Belangrijke documenten
Het Ontwikkelingsperspectief (OPP) is in ontwikkeling. Er is door de school een nieuw
OPP-format ontwikkeld. Tegen het einde van het schooljaar krijgt u een uitnodiging
om het OPP voor 2018-2019 te bespreken en te ondertekenen. Nadere informatie
over het nieuwe OPP en de bespreekdata volgt.
Het leerlingenstatuut is bijgesteld en te vinden op de website op de pagina ouders
onder protocollen.
Tevens is het pestprotocol geactualiseerd. Het pestprotocol is ter informatie op de
website geplaatst.
Ik vraag uw aandacht voor de toestemmingsformulieren. Een aantal van u heeft
deze al getekend, waarvoor onze dank. Wilt u wanneer u dat nog niet heeft gedaan
zo vriendelijk zijn de toestemmingformulieren, die u zijn gemaild op 10 april, getekend
in te leveren bij de administratie.
Oudertevredenheid
De thema-avond over het Oudertevredenheidsonderzoek (cijfer 7,3) op 18 april is
zeer slecht bezocht. Dat vinden wij jammer omdat naar aanleiding van het
oudertevredenheidsonderzoek voldoende te bespreken was. De opbrengsten van
de thema-avond nemen we mee in ons beleid met betrekking tot ouderparticipatie.
Piramide Podium
Van Piramide Podium beter nieuws. In Priva uit De Lier hebben wij een nieuwe grote
opdrachtgever. Bedrijven zoals Priva kunnen ons steeds beter vinden, waardoor de
leerlingen werken aan echte opdrachten en hun werknemersvaardigheden
versterken. Kijkt u ook een op www.piramidepodium.nl om op de hoogte te blijven
van ons leerwerkbedrijf.
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Rest mij u een fijne meivakantie te
wensen.
Mede namens het team
met vriendelijke groet,
Loes Aarts,
locatiedirecteur Piramide College
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