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UITGAVES SCHOOLJAAR 2019-2020 
Uitgave 5: Donderdag 9 januari 2020 

Uitgave 6: Donderdag 30 januari 2020 

Uitgave 7: Donderdag 20 februari 2020 

Uitgave 8: Donderdag 19 maart 2020 

Uitgave 9: Donderdag 7 mei 2020 

Uitgave 10: Donderdag 4 juni 2020 

Uitgave 11: Vrijdag 10 juli 2020 

 

 

 

PLANNING 
Donderdag 28 november: 

 Nieuwsbrief 4. 

 Ouderspreekuur middag en avond. 

Vrijdag 6 december: 

 Eerste uur vrij, leerjaar 1 start om 09.30 uur, leerjaar 2, 3 en 4 starten om 09.45 uur. 

 Einde project fitste klas. 

Dinsdag 10 december en woensdag 11 december: 

 Vanaf 19.30 uur informatieavonden voor ouders en leerlingen van groep 8. 

Dinsdag 17 december: 

 Voorlichting op school omtrent MBO aan leerjaar 2. 

Vrijdag 20 december: 

 Tot ca. 12.00 uur eindejaarsactiviteiten voor leerjaar 1 t/m 4 aansluitend start kerstvakantie. 

Maandag 6 januari: 

 Eerste lesdag van 2020. 

Donderdag 9 januari: 

 Nieuwsbrief 5 

Dinsdag 14 januari: 

 19.00 uur informatieavond leerjaar 2 m.b.t. pakketkeuzes. 

 20.30 uur informatieavond leerjaar 3 m.b.t. pakketkeuzes. 

Woensdag 15 januari: 

 13.30 uur Deltawijsexperience voor leerlingen uit groep 8. 

Donderdag 16 januari: 

 Schaatsen leerjaar 4 met lo2 in pakket. 

 

ALGEMEEN 

http://www.terapelerharmonie.nl/agenda.htm


Vrijdag 17 januari: 

 Inhalen toetsen leerjaar 4. 

 Start inschrijven herkansen periode 2 voor leerjaar 2, 3 en 4. 

Maandag 20 januari:  

 Start toetsweek leerjaar 4. 

 Start arbeidsoriëntatieweek leerjaar 3. 

Dinsdag 21 januari: 

 Leerjaar 1 en 2 gehele dag vrij i.v.m. studiedag. 

Woensdag 22 januari: 

 Start PSO leerjaar 2. 

Maandag 27 januari: 

 12.00 uur Uiterste inschrijvingstermijn herkansen leerjaar 2, 3 en 4. 

Woensdag 29 en donderdag 30 januari: 

 8e en 9e uur herkansingen leerjaar 2 t/m 4. 

Donderdag 30 januari: 

 Nieuwsbrief 6 

 

 

 

VERSLAG MEET AND GREET 
Woensdag 13 november vond de Meet en Greet avond voor leerjaar 1 en 2 plaats, georganiseerd door de 

ouderraad en geleid door theater Helder. Met als thema “social media”. 

Het was een hele leuke, interactieve avond waarbij ouders, maar ook leerlingen(!) hun stem lieten horen. En 

juist ook de aanwezigheid van de leerlingen gaf de avond extra jus, want zij weten als geen ander om te gaan 

met social media. En kennen (net als de ouders natuurlijk) de voor- en nadelen van social media. In alle 

openheid werd daarover gesproken, terwijl theater Helder ondertussen zorgde voor grappige (en 

herkenbare!) sketches. Een serieuze noot mocht er af en toe ook zijn, in de vorm van ‘weetjes’, gegeven door 

bureau Halt en Novadic. 

Deze Meet en Greet avond komt jaarlijks in november terug. Dus wie dit jaar niet geweest is; probeer er 

volgend jaar bij te zijn! Het is namelijk een mooie gelegenheid om andere ouders te ontmoeten. Ook dan 

staat er weer een thema centraal om SAMEN over te hebben. 

 

De ouderraad. 

 

 

 

REKENEN IN LEERJAAR 3 EN 4 

Vlak voor de zomervakantie heeft het ministerie van onderwijs besloten dat de rekentoets verdwijnt. Het 

ministerie heeft hierin aangegeven dat er wellicht iets anders voor in de plaats komt. Bijvoorbeeld door 

rekenvaardigheden te integreren in het vak wiskunde. Daar is nog geen duidelijkheid over. 

Duidelijk is wel dat rekenen geen onderdeel meer uit maak van de slaag/zak-regeling. In het verleden was 

het zo dat elke leerling om een diploma te krijgen de rekentoets gemaakt moest hebben. Het resultaat daarbij 

maakte niet uit. Die verplichting voor het maken van de rekentoets is nu komen te vervallen. Ondanks het 

feit dat de rekentoets geen verplicht onderdeel is vinden wij rekenen wel erg belangrijk. 

 

Leerjaar 4: 

Dat heeft ons met toestemming van de MR doen besluiten om voor de leerlingen die momenteel in leerjaar 

4 rekenen volgen, dat zijn de leerlingen die vorig schooljaar in leerjaar 3 een 5 of lager gescoord hebben, 

door te gaan met rekenvaardigheden tot aan de kerstvakantie. Deze groep leerlingen maakt op 12 en 19 

december de rekentoets op 2F niveau. Dit is direct de afsluitende toets. Na de kerstvakantie vervallen de 

rekenlessen voor leerjaar 4.  

Voor alle examenkandidaten geldt dat de rekentoets geen onderdeel uitmaakt van de slaag/zak-regeling. We 

zullen echter wel een certificaat uitreiken met daarop het resultaat van de 2F toets.  

 

 



Leerjaar 3: 

Voor de leerlingen uit leerjaar 3 hebben we besloten, omdat rekenen een belangrijk onderdeel van diverse 

vakken is, dat zij het gehele schooljaar rekenvaardigheden blijven houden. Tijdens de rekenlessen aan het 

einde van het schooljaar volgt de rekentoets. Deze rekentoets wordt beoordeeld en het eindresultaat wordt 

verwerkt in een certificaat.  

 

 

 

PIETEN BIJ ORO 

Een aantal leerlingen heeft op het Rijtven een bijdrage geleverd aan de intocht van Sint. Een grote groep 

leerlingen die het awardprogramma volgen hebben een zeer positieve rol gespeeld. Zie het ingezonden stukje 

van een medewerkster van het Rijtven en onderstaande foto. 

 

 

 

 

 

“Ik wil jullie graag even laten weten dat de  

Pieten van het Jan van Brabant geweldig 

waren tijdens onze intocht.  

Ook met de voorbereidingen in de gymzaal, 

omkleden en schminken is het allemaal per- 

fect verlopen. We hebben nog nooit zulke  

geweldige pieten gehad. 

Nogmaals ontzettend bedankt”. 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIEDAG 21 JANUARI 

Op 21 januari vindt er een studiedag plaats voor alle docenten. De leerlingen van LEERJAAR 1 EN 2 ZIJN 

DIE DAG VRIJ. Leerjaar 3 heeft arbeidsoriëntatie en de toetsen van de toetsweek van leerjaar 4 gaan die 

dag gewoon door. 

 

  

 

SPORTEN EN TELEFOONS/LAPTOPS 
Afgelopen week zijn we opgeschrikt door een brutale diefstal van telefoons en 

een laptop uit één van de kleedkamers van de Veka sporthal. We hebben de 

politie hierover geïnformerd en de gedupeerde leerlingen verzocht om aangifte 

te doen bij de politie. 

We willen nogmaals dwingend oproepen om de telefoons en chromebooks niet 

mee te nemen naar de gym-zaal. Speciaal voor dit doel hebben we kluisjes 

aangeschaft voor telefoons en chromebooks. Deze kluisjes kunnen de 

leerlingen gebruiken tijdens de gymles, zodat de waardevolle spullen veilig 

opgeborgen zijn. 

Uit oogpunt van veiligheid is het niet wenselijk om de deuren van de sporthal 

en van de kleedkamers af te sluiten. Vandaar nogmaals de oproep aan alle 

leerlingen om kostbaarheden niet mee te nemen naar de sporthal. 

 

 

 



 
PROJECT FEESTDAGEN (MENS EN MAATSCHAPPIJ) 
In de week van 9 december starten leerlingen met nieuwe projecten. Bij mens en maatschappij gaan 

leerlingen starten met het project “feestdagen”. De eerste opdracht van het project is het organiseren van een 

kerstmarkt. Leerlingen kunnen een activiteit kiezen die zij helemaal zelf gaan voorbereiden en uitvoeren. De 

activiteiten waar ze uit kunnen kiezen zijn: 

 muziek en vermaak 

 aankleding en sfeer 

 eten en drinken 

 kerstkaarten/kerstkransen 

 promoten en ontvangst 

De kerstmarkt zal plaatsvinden op donderdag 19 december van 16.00 uur tot 19.00 uur. Ouders, opa’s en 

oma’s, vrienden en vriendinnen, iedereen is van harte welkom. Meer informatie volgt nog. Volg ook onze 

sociale mediakanalen om op de hoogte te blijven. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
JAARAFSLUITING VRIJDAG 20 DECEMBER 
Nog drie weken voor de boeg en dan staat de kerstvakantie weer voor de deur. Het is gebruikelijk dat we het 

kalenderjaar afsluiten op een gezellige manier in kerstsfeer en dan kunnen gaan genieten van een fijne 

vakantie. 

Voor leerjaar 1 beginnen we op 20 december om 08.30 uur met een kerstontbijt per mentorgroep. De 

leerlingen zullen onder begeleiding van hun mentor(en) een lekker ontbijt voorbereiden en daar samen van 

genieten. Leerlingen krijgen per groep een budget en kunnen daarvan inkopen doen of zelf gerechten thuis 

klaarmaken. Vooral dat zelf klaarmaken zorgt voor lekkere verrassingen en leerlingen vinden dat erg leuk 

om te doen. 

Bij het versieren van het lokaal wordt een beroep gedaan op de 

creativiteit van leerlingen en dat resulteert altijd weer in een 

mooie sfeer. 

Na het ontbijt krijgen de leerlingen workshops van docenten van 

de theatergroep “Enthousiasment” met een thema rond de 

kerstsfeer. Leerlingen leren op een creatieve manier om te gaan 

met podiumkunsten om dat op het laatst van de morgen te laten 

zien, in een korte presentatie, aan hun eigen jaargroep. Dit zal om 

12.00 uur ten einde zijn. Aansluitend start de kerstvakantie. We 

kijken uit naar een gezellige afsluitende ochtend. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEERJAAR 1 



 

 

 

 

 
 
JAARAFSLUITING VRIJDAG 20 DECEMBER 
Leerjaar 2 start met een kerstontbijt binnen klassenverband. Ook hier zullen begeleidende docenten de 

voorbereidingen rond het kerstontbijt vormgeven. Het zijn dan werkgroepjes binnen de klas die 

verantwoordelijk zijn voor bv. inkoop gerechten, versiering, zelf gerechten voorbereiden of 

inrichten/versieren/opruimen lokaal. 

Daarna zijn er 3 workshops met ontspannende activiteiten die in een carrousel worden doorlopen en leuk 

zijn om samen te doen, te weten: 

- Capoeira: is een dans/verdedigingscombinatie 

- Jongleren: hoe handig ben je met allerlei attributen 

- Tienerhuis: hier kan men zich buiten sportief bezighouden met skates, stuntstepjes, skateborden of 

basketbal, en binnen met zaken als darts, biljarten, tafelvoetbal, tafeltennis, flipperen of kaarten. 

Ook  hier is het programma om 12.00 uur  ten einde en kunnen we allemaal gaan genieten van een wel-

verdiende kerstvakantie. 

We kijken uit naar een gezellige afsluitende ochtend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
JAARAFSLUITING VRIJDAG 20 DECEMBER 
Op vrijdag 20 december staat er voor alle bovenbouwleerlingen een eindejaaractiviteit op het programma. 

Op deze dag is het de bedoeling om samen met leerjaargenoten het kalenderjaar op een leuke manier af te 

sluiten. Iedereen heeft een keuze gemaakt voor één van onderstaande activiteiten. 

De leerlingen uit leerjaar 3 gaan: 

- Bowlen (De Brug in Mierlo- Arkweg 3-17)  09.30 t/m 11.30 uur 

- Kerstkaarten maken (op school)     10.00 t/m 12.00 uur 

De indeling hangt woensdag 18 december in de hal. Iedereen komt op eigen gelegenheid naar de gekozen 

activiteit. Zorg dat je op tijd aanwezig bent i.v.m. absentiecontrole. 

 

 

  

 

LEERJAAR 2 

LEERJAAR 3 



 

 

 

 
 
JAARAFSLUITING VRIJDAG 20 DECEMBER 
Op vrijdag 20 december staat er voor alle bovenbouwleerlingen een eindejaaractiviteit op het programma. 

Op deze dag is het de bedoeling om samen met leerjaargenoten het kalenderjaar op een leuke manier af te 

sluiten. Iedereen heeft een keuze gemaakt voor één van onderstaande activiteiten. 

De leerlingen uit leerjaar 4 gaan naar: 

- Snookertown in Mierlo-Hout (Hoofdstraat 136)  09.45 t/m 11.45 uur 

- Hapjes maken (op school)     09.00 t/m 11.30 uur 

- Kerstkaarten maken (op school)    10.00 t/m 12.00 uur 

De indeling hangt woensdag 18 december in de hal. Iedereen komt op eigen gelegenheid naar de gekozen 

activiteit. Zorg dat je op tijd aanwezig bent i.v.m. absentiecontrole. 

 

 

 

 

 

LEERJAAR 4 


