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Toetsweek

Beste ouders/verzorgers,
Voor iedereen de beste wensen voor 2019! Veel geluk en dat
alle wensen mogen uitkomen!
Het nieuwe jaar is alweer in volle gang, de leerlingen zijn actief
en positief gestart in 2019. De eerste dag was nog lesvrij voor
leerlingen. Met het team hebben we die dag gewerkt aan de
onderwijsontwikkeling. Binnenkort gaan we overstappen naar
een nieuw leerlingvolgsysteem: Profijt. Voordeel hiervan is dat
het totaalbeeld van iedere leerling nog beter in beeld kan worden gebracht. Via de nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van
deze ontwikkelingen.
Mevr. B. Westera, directeur

19 t/m 21 februari
Inloopweek nieuwe leerlingen en ouders

25 t/m 1 maart
Week van de keuze

25 + 26 maart
NS op bezoek in Fase 1

LOB WEEK..
Van maandag 26 november t/m vrijdag 30 november vond de LOB (loopbaanbegeleiding en
oriëntatie) week plaats. Graag willen we u een doorkijkje geven van deze week.
Een van onze belangrijke opdrachten binnen Praktijkonderwijs is onze leerlingen begeleiden
naar een passende loopbaan in de toekomst. Daarom is het ontzettend belangrijk dat ze al
vanaf Fase 1 kunnen proeven aan verschillende vormen van arbeid. Elke fase had een eigen
programma, passend bij de leeftijd en ontwikkeling.
Fase 1
De leerlingen van fase 1 hebben op maandag en dinsdag leerzame workshops gehad rondom
het thema “groen”. Elke leerling heeft een mooi werkstuk gemaakt en vele leerlingen hebben
dit mee naar huis genomen. Daarnaast hebben ze een bezoek gebracht aan de kinderboerderij, waar educatieve opdrachten werden uitgevoerd.
Woensdag stond het thema “handel” centraal. Door middel van verschillende rondleidingen
bij bedrijven (o.a.: de Bijenkorf, de New Yorker, op de markt, de Gamma) heeft Fase 1 kennis
gemaakt met het bedrijfsleven.
Donderdag mochten de fase 1 leerlingen een dagje mee snuffelen op het werk van pap, mam,
familie, kennissen of buren. Een mooie manier om eens te zien wat zij de hele dag op hun
werk doen.
Fase 2 en 3
Fase 2 en 3 leerlingen kregen de kans om 4 dagen op een werkplek mee te lopen. 4 dagen
achter elkaar werken vraagt toch meer dan een losse dag. Op deze manier kregen de leerlingen een totaalbeeld van het bedrijf. Hun mentoren hadden de gelegenheid om hun leerlingen te bezoeken. Er zijn hele positieve reacties terug gekomen van zowel de leerlingen, ouders, mentoren en de bedrijven. Er zijn hierdoor ook weer nieuwe stage plekken ontstaan.
Vrijdag was een terugkomdag voor alle fases, waarbij het evalueren en bespreken van de
week op verschillende manieren centraal stond: van het geven van een presentatie tot het
maken van een filmpje.
Kortom een succesvolle week! Op naar de volgende LOB week, deze vindt plaat in de week
van 18 maart.
TIP: ga nu al op zoek naar een LOB/werkplek!

TOETSWEEK FASE 2...
In de week van 21 t/m 25 januari worden de leerlingen van Fase 2 getoetst. Leerlingen worden getoetst middels de landelijk vastgestelde toetsen op het gebied van rekenen, begrijpend
lezen en spelling en technisch lezen. De week erna is ruimte gereserveerd om leerlingen die
nog niet klaar zijn met toetsen, verder te toetsen. Er hoeft thuis niet geleerd te worden voor
deze toetsen, het is een meting van waar uw kind nu staat en op deze manier kunnen we de
ontwikkeling neutraal in beeld brengen. De toetsen vinden plaats tijdens de reguliere lessen,
er is daarom een gewoon lesrooster. Tijdens het volgende oudergesprek worden de resultaten
met u besproken.

