28-02-2019
Schooljaar 18-19,
editie 12

Terra Nigra,
school voor Praktijkonderwijs
Terra Nigrastraat 5

AGENDA
25 februari t/m 1 maart
Week van de keuze

Beste ouders/verzorgers,

25 + 26 maart
NS op bezoek in Fase 1

Afgelopen week was een druk bezette week bij Terra Nigra.
Fase 1 had bezoek van medewerkers van de NS, doel van dit
bezoek/project is om onze leerlingen te laten ervaren wat
agressief gedrag in het openbaar vervoer met de medewerkers
doet. Een indrukwekkend en treffend programma. Daarnaast
heeft de info avond voor Fase 1 ouders/verzorgers plaatsgevonden, hierin werd uitgelegd welke mogelijkheden wij binnen
Terra bieden op het gebied van de Modules en KWT. Daarnaast loopt “carnaval” al een beetje door school. Morgen friet
met saus voor alle leerlingen en dan vakantie.
ALAAF!!
Mevr. B. Westera, directeur

1 maart
3/5 rooster

4 t/m 8 maart
Vakantie

11 t/m 15 maart
IOP week= 3/5 rooster

18 t/m 22 maart
LOB week

25 maart
Start periode 3

25 en 26 maart
Ouderavonden

MOBILITEITSPLAN LVO..
Betreft: Brief over het nieuwe verplaatsingsproces en de wijzigingen in het sociaal statuut
voor medewerkers bij LVO Maastricht

Geachte ouder,
In een krimpregio is het voor docenten ieder jaar spannend, omdat zij naar een andere locatie
verplaatst kunnen worden. Vorig jaar is er door dit verplaatsingsproces een onrustige situatie
ontstaan. Hoe we omgaan met het proces van vacaturestellen en verplaatsingskandidaten ligt
vast in het Sociaal Statuut. Op 20 februari is in overleg met de vakbonden het nieuwe sociaal
statuut vastgesteld. Een aantal zaken zijn in positieve zin aangepast.
We bekijken voortaan per locatie hoeveel verplaatsingskandidaten er moeten worden aangewezen, in plaats van voor LVO Maastricht als geheel. Dat doen we onder andere op basis van
het aantal aangemelde leerlingen voor komend schooljaar. Dit schept meer duidelijkheid voor
de docenten en voor de ouders en leerlingen.

Daarnaast willen we docenten die zelf op een andere school willen werken en elders kansen
zien graag faciliteren. We starten daarom met vrijwillige mobiliteit. Met de vakbonden hebben we hier verschillende aantrekkelijke voorwaarden voor afgesproken. Docenten hebben zo
meer regie over hun eigen loopbaan.
Bij LVO bieden we vaste docenten werkgarantie. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
wordt berekend hoeveel docenten er op elke locatie nodig zijn. Dit gebeurt in april/mei 2019.
Dan wordt duidelijk wie de verplaatsingskandidaten zijn. We zullen u tijdig informeren over
wat dit voor de school van uw kind betekent.
Bij vragen staan we u uiteraard graag te woord, neem contact op met B.Westera, locatiedirecteur Terra Nigra.

SVH CERTIFICAAT...
Op maandag 18 februari hebben 6 leerlingen van Fase 2 het SVA1-certificaat weten te behalen en hebben daarmee aangetoond dat zij inzetbaar zijn in een keukenomgeving:
- in het vrije bedrijf mits er een persoonlijke begeleiding is;
- in een beschermd werkproject.
Het betreft de volgende leerlingen:
Nikita Hartmans
Sarita Souren
Susen Akbari
Chelsey Thieman
Sajoud Shahoud
Melvin Luca
Deze leerlingen hebben in de afgelopen periode de module SVA “werken in de keuken” gevolgd.
Hierbij hebben de leerlingen een aantal werkzaamheden leren uitvoeren die onderdeel uitmaken van
wat in een fastfood-, restaurant-, instellingskeuken aan werk wordt verricht. Het gaat om eenvoudige
keukenwerkzaamheden. Deze werkzaamheden leert de leerling uitvoeren met in achtneming van de
eisen op het gebied van, persoonlijke verzorging, hygiëne en veiligheid.
Wij wensen deze leerlingen van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!

Namens de docente mevrouw van Weersch

