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

Datum

5 juli 2018

Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief leest u belangrijke informatie over de periode tot en met het
einde van het schooljaar 2017-2018 en de start van schooljaar 2018-2019.
Examenperiode
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, kort na het
laatste mondeling examen, ca. 16.30 uur.
Andere belangrijke data
Het eindproject is op de laatste lesdagen van het schooljaar, vrijdag 6 juli (ochtend
volgens rooster), maandag 9 juli en dinsdag 10 juli. Dinsdag 10 juli is de laatste
lesdag.
Startdagen
De Startdagen 2018-2019 zijn op maandag 27 augustus en dinsdag 28 augustus.
Woensdag 29 augustus is de eerste reguliere schooldag. De kosten van de
Startdagen zijn 20 euro. Heeft uw zoon/dochter een Ooievaarspas, dan zijn de
kosten 10 euro. Laat hiertoe de Ooievaarspas scannen door de administratie.
Het bedrag graag op maandag 27 augustus in een enveloppe met naam inleveren
bij de groepsmentor.
Afscheid van collega’s
Mw. Jetty Wildschut, onderwijsassistent, neemt afscheid van onze school. Ze gaat
genieten van haar pensioen. Wij wensen Jetty alle goeds toe.
Mw. Karin Huiskens, leraar Duits, gaat de school verlaten en aan het werk als leraar
Duits op het Pleysier College in Den Haag. Ook haar wensen we alle goeds toe en
een fijne werktijd op haar nieuwe werkplek.
Mw. Nathalie van Barneveld, leraar in de A-groepen en stagebegeleider, maakt de
overstap naar het Maris College, locatie Kijkduin. Nathalie, gaan we net als Jetty en
Karin, enorm missen als collega. Ook haar wensen we alle goeds en veel succes in
haar nieuwe baan.
Mw. Aurora Brokke heeft de examenleerlingen Engels begeleid. Wij bedanken haar
hierbij voor de goede begeleiding. De leerlingen zien het examen Engels mede
dankzij haar met vertrouwen tegemoet.
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Nieuwe collega’s
Als nieuwe collega onderwijsassistent gaat Brenda Dijkhuizen bij ons aan de slag.
Brenda gaat met name de onderwijsondersteuning in de onderbouw verzorgen.
Mw. Ingrid Schouwenaar, docent Horeca, gaat volgend schooljaar 4 dagen aan het
werk op onze school. Ze neemt afscheid van de basisschool waar ze nu werkt en
neemt een groot deel van de taken, waaronder de stagebegeleiding, van Nathalie
over.
Nieuwe wereldburger
Onze collega Dorine Altena, docent Engels, heeft een dochtertje gekregen. Ze heet
Lis en is geboren op 22 juni. Alles gaat prima met moeder en kind.
Mw. Farzana Khan en dhr. Tim van Weert nemen de lessen Engels waar zolang het
zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof van Dorine duurt.
Onderwijsvernieuwing
Volgend schooljaar gaan we van start met het diplomagerichte bovenbouw
programma in vmbo bbl en vmbo kbl. De leerlingen in de bovenbouw in deze
studies kunnen met ingang van volgend schooljaar in twee profielen onderwijs
volgen. Het betreft de profielen Dienstverlening& Producten (D&P) en Zorg& Welzijn
(Z&W).
Beide profielen worden in samenwerking met het Zuid West College vormgegeven.
In schooljaar 2019-2020 worden de eerste diploma’s in deze profielen verwacht.
Meer informatie over beide profielen vindt u op www.nieuwvmbo.nl
Volgend schooljaar wordt het nieuwe leergebied Science ingevoerd. De 1e jaars
leerlingen van onze school gaan de lessen in dit leergebied volgen. Het leergebied
vervangt de vakken Nask en Techniek in het 1e leerjaar. In het leergebied Science
wordt met Eduscrum gewerkt. De leraren mw. Tamyra Meesters en dhr. Sander
Michon hebben hiertoe een cursus gevolgd.
We zijn erg enthousiast over deze ontwikkeling. In Science wordt vakoverstijgend en
groep overstijgend gewerkt en is veel aandacht voor de 21ste -eeuwse
vaardigheden. Meer informatie over Eduscrum vindt u hier. http://eduscrum.nl/
Ook in het uitstroomprofiel Arbeid zitten we niet stil. Het stagetraject is dit schooljaar
uitgebreid en inhoudelijk vernieuwd. De vernieuwing is succesvol verlopen heeft een
bijdrage geleverd aan het verhogen van de motivatie van de leerlingen en het
perspectief op een passende uitstroom naar arbeid of vervolgopleiding vergroot.
Volgend schooljaar werken we hard en enthousiast door aan het herontwerp van
het uitstroomprofiel arbeid.
Belangrijke documenten
Het nieuwe OPP-format is in gebruik en bij het moment van schijven worden de OPPgesprekken met u gevoerd.
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Planbesprekingen
De meeste leerlingen zijn bekend bij Sophia Revalidatie en krijgen hun begeleiding
en therapieën van de therapeuten aldaar. Tenminste 1 x in het jaar bespreken we in
de planbespreking met elkaar hoe de ontwikkeling van de leerling verloopt.
Revalidatiearts dr. Zalmijn maakt in het komend schooljaar vooraf aan de
planbespreking een afspraak met u en uw dochter/zoon.
Schoolmaatschappelijk werker mw. Anjo Angevaare is niet langer verbonden aan
onze school. Mw. Sandra Kouwenberg heeft haar plaats ingenomen.
De Planbesprekingen starten in het nieuwe schooljaar in de eerste week van
september op de dinsdag en de donderdag na schooltijd en vinden plaats op
school. De uitnodiging hiervoor krijgt u vanuit de administratie van de Sophia
Revalidatie.
Begeleiding vanuit Middin
Afgelopen schooljaar zijn we, ter ondersteuning van de ontwikkeling van de
individuele zelfredzaamheid van de leerling, gestart om in samenwerking met
ouders/verzorgers begeleiders vanuit Middin aan te trekken voor een aantal
leerlingen. Zowel ouders/verzorgers als school zijn blij dat zij deze keuze hebben
gemaakt. In het komend schooljaar betrekken we in overleg met de betrokken
ouders/verzorgers opnieuw extra uren begeleiding vanuit Middin.
NAH observatieroute
Komend schooljaar zullen we in de praktijk meer te maken krijgen met leerlingen die
bekend zijn met NAH en in het regulier V.O. geen passend aanbod kunnen krijgen
om zich te ontwikkelen. Mw. Suzanne de Roos zal de leerling vanuit haar NAHconsultatieroutes bij ons op school aan het team introduceren, zodat deze leerling
voor een aantal maanden mee kan lopen binnen het speciaal onderwijs om te
ontdekken welke aanpak bij hem/haar past.
Het is de bedoeling dat wij op deze manier onze expertise delen met de stamschool
(voortgezet onderwijs) van de leerling, zodat deze daarnaar terug kan keren.
Piramide Podium
Piramide Podium draait goed. Bedrijven 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 zomervakantie
te wensen.
Mede namens het team
met vriendelijke groet,
Loes Aarts,
locatiedirecteur Piramide College
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