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Terra Nigra,
school voor Praktijkonderwijs
Terra Nigrastraat 5

AGENDA
4 februari
Toetsweek Fase 3

Beste ouders/verzorgers,

14 februari
Oudearena

Zoals u in de agenda kunt zien een druk programma komende
maand. Onze nieuwe leerlingen komen in februari een kijkje
nemen binnen onze school. Onze deuren staan open zodat de
nieuwe leerlingen de school in bedrijf kunnen zien. Uiteraard
hopen wij op een goede opkomst.
Daarnaast wordt er tijdens deze maand aandacht besteed aan
de uitstroom mogelijkheden binnen onze school. Voor Fase 1
is daar een aparte avond voor georganiseerd. Deze ouders
ontvangen informatie met betrekking tot de toekomstmogelijkheden en welke keuzes daarbij gemaakt kunnen worden.
Een belangrijke avond, waarbij we hopen op een grote opkomst.
Mevr. B. Westera, directeur

19 t/m 21 februari
Inloopweek nieuwe leerlingen en ouders

25 februari
Info avond ouders Fase 1

25 februari t/m 1 maart
Week van de keuze

25 + 26 maart
NS op bezoek in Fase 1

25 + 26 maart
NS op bezoek in Fase 1

1 maart
3/5 rooster

4 t/m 8 maart
vakantie

UITSTROOMCIJFERS..
Onze opdracht binnen Praktijkonderwijs is om onze leerlingen aan het eind van de schoolcarrière of te begeleiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt/dagbesteding of door te
laten stromen naar de Entree opleiding MBO. Daar worden wij door de inspectie op gecontroleerd en bevraagd. Onze resultaten zijn goed, die willen we u uiteraard niet onthouden. Wij
moeten minimaal 90% “positieve uitstroom” verzorgen. In onderstaande grafiek ziet u dat wij
daar ruim aan voldoen: 97%.

Uitstroom 17/18
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OUDERARENA 14 FEBRUARI...
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder/verzorger kunt meepraten over het onderwijs op onze school. Daarom organiseren wij op donderdag 14 februari een zogenoemde "ouderarena"
gepland. De bedoeling van deze arena is om ouders vragen te stellen over een aantal onderwerpen in het bijzijn van een aantal docenten. Voor de docenten is het belangrijk om goed te
luisteren naar de mening van de ouders om vervolgens deze input mee te nemen om ons onderwijs verder te optimaliseren. Een voorbeeld van een gespreksonderwerp is bijvoorbeeld
hoe u als ouder denkt dat wij om moeten gaan met de telefoons van leerlingen tijdens de lessen. U mag ook eigen onderwerpen inbrengen.
Mocht u interesse hebben om mee te praten over het onderwijs bij Terra Nigra, dan kunt u
een mail sturen naar b.vansoerland@stichtinglvo.nl vóór uiterlijk vrijdag 8 februari.
We zullen op 14 februari starten om 9:30 uur. Uiteraard met een kop koffie of thee. U bent
van harte welkom!

