3 september 2020
Schooljaar 20-21,
editie 1

Terra Nigra,
school voor Praktijkonderwijs
Terra Nigrastraat 5

Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is inmiddels weer in volle gang. Na de succesvolle introductie week zijn afgelopen maandag de lessen volgens
rooster gestart. Ik wil alle ouders van onze nieuwe leerlingen van
harte welkom heten. Deze nieuwsbrief zal om de drie weken verzonden worden. De volgende editie staat dus gepland op 24 september.
Helaas hebben we nog steeds te maken met een aantal aangepaste
regels in verband met het Coronavirus. Zo gaan alle leerlingen in de
pauze naar buiten (aula is gesloten) en mogen ook de fase 3 leerlingen niet het schoolterrein verlaten. Mondkapjes zijn niet verplicht, behalve tijdens de horecalessen. Wanneer een leraar een
mondkapje verplicht stelt, zal school voor deze mondkapjes zorgen.
De leerlingen mogen uiteraard altijd mondkapje gebruiken maar
moeten daar dan wel zelf voor zorgen. Ook is de kantine gedurende
deze coronaperiode gesloten en is het verstandig dat de leerlingen
een goed lunchpakket en drank van thuis meenemen.

AGENDA
14-9
STUDIEDAG LESVRIJ VOOR
LEERLINGEN

15-9 T/M 18-9
TOETSWEEK FASE 2

21-9 T/M 25-9
ANTI-PESTWEEK

Schoolreis 24 september gaat niet door.

28-9 T/M 29-9

Helaas gaat het verschoven schoolreisje, dat door Corona vorig
schooljaar niet door kon gaan, ook nu niet door. We vinden het onverantwoord om met de leerlingen per bus op stap te gaan. Uiteraard ontvangen alle ouders het betaalde bedrag retour.

TOETSWEEK FASE 3

28-9
SCHOOLFOTOGRAAF

Beroeps-oriënterende stages (BOS)
Maatschappelijke stage wordt nu Beroeps-oriënterende Stage (BoS).
De Beroeps-oriënterende stagestructuur zal dezelfde opzet behouden als vorig schooljaar. De leerlingen van fase 2
(3de jaars,) doorlopen twee aaneengesloten weken de Beroeps-oriënterende stage (BoS). Voorheen waren de stageplaatsen vooral maatschappelijke instanties. Hier is langzaam een verschuiving in ontstaan naar stageplaatsen die
niet, of niet alleen een maatschappelijk karakter hebben. Om een al omvattende naam in te zetten, is de Beroepsoriënterende stage (BoS) ontstaan.
Tijdens de Beroeps-oriënterende stage zullen de volgende stappen worden gezet.
Stap 1. Voordat de BoS plaatsvindt, heeft er een individueel gesprek met de coördinator van de BoS en de leerling
plaatsgevonden. Samen gaan we op zoek welke stageplaats het beste past bij het interessegebied van de leerling en
de competenties waar de leerling over beschikt en aan wilt werken.
Stap 2. Vervolgens zal de leerling een presentatie bijwonen ter voorbereiding van de BoS. Deze zal binnen Terra
Nigra plaatsvinden.
Stap 3. De leerling en ouders/verzorgers worden tijdig voorzien van de volgende informatie:-Locatie waar de BoS
plaatsvindt.-Datum en tijdstip wanneer het kennismakingsgesprek plaatsvindt.-Binnen welke periode (twee aaneengesloten weken) de Beroeps-oriënterende Stage plaatsvindt.
Stap 4. De leerling gaat samen met de coördinator BoS kennismaken met de stagebegeleider(s) op de stageplaats.
Tijdens deze kennismaking zullen de stagetijden worden besproken en overige afspraken worden gemaakt.
Stap 5a. De leerling werkt tijdens de stageperiode aan verschillende competenties
(kennis en vaardigheden)

Stap 5b. De leerling maakt verschillende stage-opdrachten tijdens de Beroeps-oriënterende Stage. De stageopdrachten worden uiterlijk op woensdag in de tweede stageweek bij de stagebegeleider ingeleverd ter goedkeuring.
Na goedkeuring en aanpassing levert de leerling de stage-opdrachten via mail in bij de coördinator Beroepsoriënterende stage, Mevr. T. Dammers, t.dammers@stichtinglvo.nl (overige informatie is te vinden in het Beroepsoriënterende stageboekje voor de leerling)
Stap 6. Tijdens een eindgesprek met de stagebegeleider, leerling en coördinator Beroeps-oriënterende Stage, zal er
een beoordeling plaatsvinden met de leerling. De stage ontwikkeling van de leerling wordt tijdens de Beroepsoriënterende stage goed in beeld gebracht en tijdens het eindgesprek in kaart gebracht.
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze brief, kunt u een mail sturen naar Mevr. T.Dammers,
t.dammers@stichtinglvo.nl

,

Coördinator Beroeps-oriënterende stage
Terra Nigra Praktijkonderwijs

JAARAGENDA OUDERS
SCHOOLJAAR 2020-2021
Augustus ‘20

26
28
31

September ‘20 14

Lesvrij
15
Toetsweek fase 2 (tot en met 18 september)
21
Anti-pestweek (tot en met 25 september)
Startgesprekken alle fases
22
Startgesprekken alle fases
24
Schoolreis
28
Toetsweek fase 3 (tot en met 2 oktober)
Schoolfotograaf

Oktober ‘20

5
12
16
19

Dag van de leraar
Portfolio’s inleveren schoolverlaters (tot en met 16 oktober)
3/5 rooster
Herfstvakantie (tot en met 23 oktober)

November ‘20

2
6

Lesvrij
Week van de sociale media (tot en met 13 november)
Leerlingarena
Eindgesprekken schoolverlaters (tot en met 13 november)
Inloopdagen nieuwe leerlingen (tot en met 13 november)
LOB-weken (tot en met 27 november)
Diploma/certificaatuitreiking schoolverlaters

9
11
16
25

Start introductieweek fase 1 en fase 2
Fun Valley fase 1, fase 2 en fase 3
Start reguliere lesrooster
Toetsweek fase 1 (tot en met 4 september)

December ‘20

18
21

3/5 rooster
Kerstvakantie (tot en met 1 januari)

Januari ‘21

4

Lesvrij

Februari ‘21

1

IOP/portfolioweek (tot en met 5 februari)
3/5 rooster (tot en met 5 februari)
Ouderavond
Ouderavond
Inloopdagen nieuwe leerlingen (tot en met 11 februari)
Lesvrij
Carnavalsvakantie (tot en met 19 februari)
Ouderarena

8
9
12
15
25
Maart ‘21

1

April ‘21

15
22
23

Toetsweek fase 2 (tot en met 5 maart)
Informatieavond ouders fase 1 keuzes Module & Vrije Tijd
Toetsweek fase 3 (tot en met 19 maart)
Lesvrij
LOB-weken (tot en met 2 april)

5
19
26
27

Lesvrij
Projectweek (tot en met 23 april)
Schoolreis
Lesvrij

Mei ‘21

3

Meivakantie (tot en met 14 mei)
24
Lesvrij
27
Leerlingarena
31
Toetsweek fase 1 (tot en met 4 juni)

Juni ‘21

10

Proeflessen nieuwe leerlingen (3/5 rooster)

Juli ’21

5
12
13
14
21
26

IOP/portfolioweek (tot en met 9 juli)
3/5 rooster (tot en met 5 februari)
Ouderavond
Ouderavond
Gala
Diploma/certificaatuitreiking schoolverlaters
Zomervakantie (tot en met 3 september)

