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

Datum

18 oktober 2018

Beste ouders/verzorgers,
In deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar leest u belangrijke informatie over de
periode tot de kerstvakantie.
Themavond 1 november
Donderdag 1 november is er een themavond over het Staatsexamen 2019 voor
vmbo en havo en het examenprogramma voor vmbo-basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg dat de school in samenwerking met het Zuid-West
College aanbiedt. De ouders/verzorgers van de leerlingen die dit schooljaar een of
meerdere Staatsexamens afleggen en/of in de groep V3 zitten, hebben hiervoor
een uitnodiging ontvangen.
Studiemiddagen
Dit schooljaar zijn een aantal studiemiddagen voor het team gepland. De meest
actuele data kunt u vinden op onze website. Ik wijs u op de extra studiemiddagen
voor het Piramide College i.v.m. onderwijsontwikkeling en de training Didactisch
coachen. Deze zijn dinsdag 30 oktober, donderdag 8 november, donderdag 15
november, donderdag 29 november en dinsdag 22 januari. De leerlingen zijn deze
middagen om 12.10 uur vrij.
Didactisch Coachen
Het lerarenteam volgt dit schooljaar de training Didactisch Coachen. Deze training
draagt bij aan onze doelstelling om het leren te verleggen van voornamelijk leraar
gestuurd naar meer leerling gestuurd leren. De training wordt verzorgd door
Onderwijs maak je samen.
Nieuwe website
De Piramide krijgt een nieuwe website. Deze is in ontwikkeling en het streven is dat
de website in januari 2019 operationeel is. De nieuwe website, met een nieuw logo
en een nieuwe kleurstelling, verhoogt de herkenbaarheid van de school en haar
afdelingen. Zodra de nieuwe website operationeel is, krijgt u hiervan bericht.
Ouders gezocht om mee te denken over het nieuwe schoolplan 2019-2023
De Piramide is gestart met de voorbereiding van een schoolplan voor de periode
2019-2023. Het schoolplan is het belangrijkste document van de school. In het plan
staat de visie voor de toekomst en valt te lezen wat de belangrijkste projecten voor
de komende vier jaar zijn. Dat zal gaan over de ontwikkeling van het onderwijs, over
de ontwikkeling van de zelfstandigheid van onze leerlingen, over zorg en
ondersteuning, de samenwerking met ouders en andere onderwerpen.
De school vindt het belangrijk ook ouders bij het maken van het schoolplan te
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betrekken. Daarom zijn we op zoek naar ouders, die met ons willen meedenken. Met
de ouders, die hieraan willen meedoen, komen we twee keer bij elkaar. De eerste
keer op woensdag 21 november 2018 van 19.30 - 21.30 uur. De tweede keer op
donderdag 21 februari 2019 ook van 19.30 – 21.30 uur. De eerste keer gaat het om
het verzamelen van ideeën en suggesties. De tweede keer bespreken we het
schoolplan, dat dan in concept gereed is.
Wanneer u het een goed idee vindt mee te doen, graag een email-berichtje naar
info@hmsdepiramide.nl
Sociaal-emotioneel leren
De leerlijn voor sociaal-emotioneel leren is vernieuwd. Hiertoe behoren o.a. de
modules die Centrum 1622 voor ons verzorgt.
In november/december wordt de module MIJ junior in VHa en de module MIJ
identiteit in V3 aangeboden.
In januari/februari wordt de module relationele vorming aangeboden aan een deel
van de leerlingen van VHb.
U wordt per brief geïnformeerd over de data en inhoud van deze modules.
Muziek op school
We starten een nieuw project: Muziek op school. Leerlingen kunnen, of ze wel of
geen muzikale ervaring hebben, samen muziek maken op gitaar, djembé en/of
keyboard. Dit gebeurt op dinsdagen tijdens de grote pauze. Het project start op 6
november. De laatste dinsdag voor de kerstvakantie, 18 december, is de laatste
keer. Leerlingen, die mee willen doen, kunnen zich voor 6 november aanmelden bij
Georgette van Dijke (g.vandijke@hmsdepiramide.nl). De groepsgrootte is maximaal
10 personen, dus... wie het eerst komt, die het eerst maalt!
Piramide Podium
Piramide Podium heeft weer een mooie opdracht van OCK binnen. De leerlingen
gaan hier enthousiast mee aan de slag. Ook voor particuliere opdrachten staan wij
open. Met een opdracht voor een mooie uitnodiging, een visitekaartje, 3D printen,
kerstkaarten etc. kunt u bij ons terecht. Kijk u ook eens op de website
www.piramidepodium.nl.
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Rest mij u een fijne herfstvakantie
te wensen.
Mede namens het team
met vriendelijke groet,
Loes Aarts,
locatiedirecteur Piramide College
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