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april

Diploma uitreiking

Kippenloop

CKV workshops

activiteiten
kampen en uitjes
Aan het eind van het schooljaar worden er weer diverse uitjes en kampen georganiseerd. De mentor brengt u op de hoogte en geeft u de nodige informatie.
OPP evaluatie gesprekken
De OPP evaluatiegesprekken vinden plaats in week 26 (22 t/m 26 juni). U krijgt hiervoor een uitnodiging van de mentor van uw zoon/dochter.
CKV activiteiten
Maandag 1 juni een bezoek aan het rijksmuseum voor bovenbouw leerlingen die zich
hiervoor hebben opgegeven.
Donderdag 4 juni workshop middag, zie ook pagina 4.

examens
proefexamen vmbo-tl

donderdag 23 april
alleen voor de leerlingen die voor het eerste jaar deelnemen

schriftelijke vmbo-tl examens

woensdag 13 mei (in de meivakantie !!!!!)
maandag 18 mei t/m dinsdag 26 mei

KSE examens

woensdag 27 t/m vrijdag 29 mei

mondelinge vmbo-tl examens

woensdag 1 juli t/m vrijdag 3 juli

laatste schoolweek van 2014-2015
Op de dagen van de mondelinge vmbo-tl examens (woensdag 1 juli t/m vrijdag 3 juli)
zijn alle leerlingen die geen vmbo-tl examen doen vrij. Op deze dagen is ons hele
schoolgebouw bezet door de examinering: elk mondeling examen heeft een eigen
ruimte nodig. Dinsdag 30 juni is daarmee de laatste schooldag van 2014-2015.

diploma uitreikingen

(zie ook pagina 3)

Dinsdag 30 juni voor de schoolverlaters van lokaal 9 t/m 11
Zaterdag 4 juli voor de schoolverlaters van lokaal 5 t/m 7

2015

Kwaliteitsvragenlijst

p.2

Kwaliteitsvragenlijst 2014
In november/december heeft u als ouders/verzorgers een uitnodiging gehad voor deelname aan de kwaliteitsvragenlijst van Beekveldt & Terpstra. Deze vragenlijst wordt afgenomen om inzicht te
krijgen in de tevredenheid van betrokkenen over de kwaliteit van
ons onderwijs. Ook leerlingen en teamleden hebben deelgenomen.
In de vragenlijst werden stellingen voorgelegd en hierbij werd gevraagd aan te geven in welke mate je het eens bent met deze stelling. De stellingen gingen over: het onderwijs, leer- en hulpmiddelen, de zorg, veiligheid, het gebouw, team, contact met ouders,
management, overleg en inspraak, interactie met leerlingen, procedures, informatievoorziening etc.
Het percentage deelnemers is een belangrijk item voor de waarde
van het onderzoek. Van de ouders/verzorgers heeft 42% meegedaan aan de vragenlijst. Op een aantal van 149 personen is dit percentage volgens Beekveldt & Terpstra voldoende voor een reëel
beeld. Bedankt voor uw deelname!
Het totaalbeeld van de scores van de ouders/verzorgers geeft een
positief beeld. Het is positiever vergeleken met de resultaten in
2012 en geeft een positief beeld naast het landelijk gemiddelde cijfer van alle deelnemende cluster 3 en 4 scholen. Als ouders/
verzorgers geeft u de Rede gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer. Het
landelijk gemiddelde is 7,1.
De punten die vanuit de scores van ouders/verzorgers om aandacht
vragen zijn:
1.

Het uitstroomtraject.

2.

Voldoende computers op de school.

3.

Medewerkers van de school hanteren allemaal dezelfde
regels.

4.

Goede en veilige bereikbaarheid op de fiets en lopend.

Deze aandachtspunten (en ook die van leerlingen en team) worden
meegenomen in de jaarlijkse planning van de verbeteractiviteiten.
Een kort verslag van deze planning en de resultaten vindt u jaarlijks
in
de
eerste
nieuwsbrief
van
het
schooljaar.
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben
dan
kunt
u
altijd
contact
opnemen
met
de
school.
Aandachtspunten kunnen altijd gemeld worden en zullen we ook
altijd serieus oppakken. Ook zaken die goed gaan horen we graag.
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De diploma uitreikingen
In de afgelopen jaren hebben we jaarlijks diploma uitreikingen georganiseerd
voor alle bovenbouw leerlingen die één of meer certificaten/diploma’s hadden behaald. Belangrijk en gezellig. Het behalen van een certificaat/diploma verdient
een viering. Echter de groep bovenbouw leerlingen is inmiddels zo groot geworden dat we in de laatste schoolweek vier uitreikingen moeten organiseren. Als
team vinden we dat dit te groot wordt. We hebben het gevoel onvoldoende aandacht aan iedereen te kunnen besteden, zeker aan de schoolverlaters en hun ouders/verzorgers, die afscheid nemen van de school.
Als team hebben we besloten vanaf dit schooljaar de viering te wijzigen. De grote
diploma uitreiking met ouders, familie en vrienden houden we nu één keer in de
schoolloopbaan van elke leerling, namelijk bij schoolverlating. De certificaten/
diploma’s die in de voorgaande jaren worden behaald worden met aandacht en
viering uitgereikt in de eigen groepen/clusters, zonder ouders, familie en vrienden. We hopen hiermee een betere vorm te kunnen bieden, passend bij iedereen.
Wanneer en hoe de diverse uitreikingen plaats zullen vinden hoort u tijdig van de
mentoren van het cluster van uw zoon/dochter. En natuurlijk kunt u ook met vragen en opmerkingen over de diploma uitreiking bij de mentoren terecht.

13 juni

Kippenloop 2015

Katwijk aan Zee

Voor de 5e keer zullen er leerlingen, ouders en leerkrachten meelopen met de
kippenloop te Katwijk aan Zee. Een sponsorloop van 25 kilometer of 42 kilometer. En de opbrengst is voor Kika en het KWF.
Wil je meedoen aan deze bijzondere ervaring????
Genieten van een prachtige wandeling langs strand,
door bos en duinen?????
Mensen eens meemaken in een andere sfeer dan het klaslokaal?????
Geef je op bij meester Henk of meester Rob.
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CKV workshopmiddag
De CKV commissie wil ook dit jaar
een middag organiseren waarbij op
verschillende plekken in en om de
school workshops en activiteiten
worden aangeboden.

De datum staat vast op
donderdagmiddag 4 juni 2015.

Om een idee te hebben van wat we
kunnen aanbieden zou er gedacht
kunnen worden aan: muziek, dans,
leren draaien als dj, drama, schaken,
dammen, tekenen, schilderen,
kleien, fotografie, de natuur in . . .
(vecht)sport, origami, sieraden maken, lichaamsverzorging, computer,
origami, bloemschikken, museumbezoek, knipkunst, goochelen, bedrijfsbezoek, acrobatiek, jongleren, voorlichting over allerlei onderwerpen
enzovoort enz.
Ons budget is beperkt en daarom
willen we graag gebruikmaken van
de expertise die we met elkaar
(ouders, collega’s en leerlingen) al
hebben.
Kortom we willen iedereen die iets
leuks, interessants of bijzonders
heeft te bieden vragen om dat bij de
mentor van uw zoon/dochter te melden.
Deel uw kennis en ervaring en bezorg de leerlingen weer een leuke en
onvergetelijke middag. U bepaalt
zelf met hoeveel leerlingen u wilt
werken.
We hopen op veel reacties, zodat we
aan de slag kunnen met de organisatie.

Colofon
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