
 

1. 

 

Schoolplan 
Tijdens de opening van het schooljaar is het schoolplan 2017-2021 gepresenteerd. Voor het eerst hebben wij 

gekozen voor een Schoolplan op een poster, waarin alleen de essentie van ons onderwijs in de komende jaren 

in beeld is gebracht. Bij het tot stand komen van de inhoud van het schoolplan is vorig schooljaar in diverse 

gremia met elkaar gesproken over wat willen we behouden en wat willen we anders in ons onderwijs. De 

poster en de toelichting zijn openbaar, en zullen, in tegenstelling tot veel plannen, niet in de bureaula 

verdwijnen. Voor de implementatie van het nieuwe beleid is ruimte in de jaarplanning vrijgemaakt in de vorm 

van studiedagen voor de collega’s. Komende donderdagochtend (21 september) gaan we in school aan de slag 

met groeigerichte feedback. ’s Middags leren de 7 scholen van de AlliantieVO van elkaars expertise tijdens de 

scholingsmiddag De toekomst is nu! De Alliantiescholen zijn dan gesloten.  

 

Marion Krabbenborg, rector   

 

Studiekeuze123: informatielink over Gaan studeren 
Op de website Studiekeuze123 vindt u informatie over studeren, het Hoger Onderwijs, doorstuderen, 

arbeidsmarktkansen per studie, enz. http://digital.edg.nl/studiekeuze123-uw-kind-gaat-kiezen 

 

Onderwijsbeurs Zuid Nederland  
De Onderwijsbeurs Zuid Nederland, interessant voor alle leerlingen van de bovenbouw, vindt plaats in de 

beursgebouwen van Eindhoven op 29 en 30 september. Zie voor meer informatie: onderwijsbeurszuid.nl 

 

Webinar voor ouders en leerlingen 5H/6V 
In de bijlage vindt u meer informatie over een Webinar van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) waarin u alle 

informatie krijgt over de financiële gevolgen van studeren, op kamers gaan, OV-kaart, enz. U moet zich eerst 

aanmelden om de Webinar op 5 oktober om 19.30 uur  te kunnen volgen.  

 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 

 

Informatieavond voor Global Exploration 

Tanzania 
Maandagavond 25 september vindt er een informatieavond plaats over 

Global Exploration Tanzania 2018. Van 19.30 tot 21.00 uur zijn ouders en 

geïnteresseerde leerlingen van klas 4H, 4V, 5H, 5V en 6V welkom op school. 

Een medewerker van Global Exploration zal informatie geven over de reis in 

Tanzania en wij zullen ouders en leerlingen informatie over wat er van hen verwacht wordt gedurende het 

schooljaar.  

 

Nicole Hamers, namens het Global-team 
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 2. 

Reis naar Praag 
Afgelopen maandag 07.00 uur was voor 5 havo het startpunt van een geweldige week in Praag! In deze 

prachtige stad bezochten we o.a. de Škodafabriek, de Praagse Burcht, twee bijzondere bierbrouwerijen en het 

indrukwekkende Terezin, een in de Tweede Wereldoorlog als concentratiekamp gebruikte gevangenis.  

Na ons bezoek aan Terezin was het tijd voor een ‘luchtige’ fysieke activiteit: de waaghalzen onder ons leefden 

zich uit in het Rope Centre, waar zij op grote hoogte een aantal klimparcoursen bedwongen. Een aantal 

leerlingen verkende de stad per mountainbike en werd daarbij werd een van hen het slachtoffer van een 

gebroken ketting. Gelukkig toonde meneer Smits zich een ware held en bleef achter met de kapotte fiets, 

waardoor de leerlingen hun tocht konden 

voortzetten.    

 

Het hostel was het decor van een breed scala aan 

sociale activiteiten: vele kamers werden bezocht, 

de binnenplaats werd ruimschoots verkend, de 

lokale nachtwinkel werd flink gesponsord, de 

ontbijtzaal werd voorzien van Nederlandstalige 

hits en de Groningse meisjes werden zeer gastvrij 

ontvangen door onze jongens. Na een flinke 

dosis gezelligheid en vier korte nachten keerde de 

groep afgelopen vrijdag weer huiswaarts.   

 

5 havo, bedankt voor de superleuke week!  

 

Imke Barth, Iris Eversen, Aukje van Hout, Steffie Pragt, Wilbert Smits en Stijn Voets, begeleiders 
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 3. 

Introductiekamp 
De kampen zijn begonnen! De leerlingen van 1G1 en 1AG1 vermaken zich prima! 

 

 
 

 

 

   


