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Op studiedagen zijn

Van de directie

de SO en/of VSO

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

leerlingen vrij. De

December is een prachtmaand. Vol mooi gekleurde bladeren vallend van de bomen. Een
maand waarin er gezellige evenementen zijn
op school: Sint, Kerst en 2 weken vakantie
komen er weer aan. Daarna weer een prachtig
skikamp voor de liefhebbers uit de bovenbouw.

Belangrijke data

data zijn onder voorbehoud wijzigingen.
23-11 SO én VSO studiedag
(alle leerlingen zijn
vrij)

Deze gezelligheid brengt ook veel onrust met
zich mee voor onze kinderen en jongeren.

24-11 ROC van Flevoland
open dag

Duidelijke informatie en structuur is superbelangrijk.

28-11 t/m 02-12
PGL beroepenweek

Ondanks dit moeten we als VMBO-TL en SO
verhuizen in deze maand.

02-12 Sintviering (middag)
20-12 t/m 23-12
verhuizing VMBO-TL
verhuizing SO
(alle leerlingen
van Lierstraat 13
zijn vrij)
23-12 alle leerlingen zijn
om 12:00 uur vrij
26-12 t/m 06-01
Kerstvakantie
28-01 t/m 01-02
Skikamp
30-01 VSO studiedag
(VSO leerlingen zijn
vrij, SO leerlingen
hebben school)
06-02 t/m 10-02
HAVO/VWO stage
week
17-02 NautiTalent
20-02 t/m 24-02
Voorjaarsvakantie

De leerlingen van Lierstraat 13 hebben daarom
vanaf dinsdag 20 december een roostervrije
week. In deze dagen gaan we verhuizen.
Alle TL-leerlingen zijn de eerste dag na de
vakantie welkom op hun nieuwe locatie: Paul
Kleestraat 35. In volgend schooljaar zal, na
een verbouwing ook de HAVO/VWO-afdeling
hier les krijgen.
Onze SO-afdeling verhuist naar Lierstraat 17,
de benedenverdieping. Natuurlijk gaan we
binnenkort een kijkje nemen op de nieuwe
locaties. Spannend.
Lierstraat 13 wordt afgebroken.
Het 10-jarig-bestaan-feest is al weer voorbij.
Ik kijk terug op prachtige gezellige en leerzame dagen. We hebben prachtige evenementen
gekend.

Nieuw banknummer

Ook oud-leerlingen waren van de partij op de
donderdagavond. Geweldig om te zien wat
deze jongeren nu bereikt hebben in hun leven.
De “tijdcapsule” wordt volgende week begraven om over 5 jaar weer uit de grond te komen.
Straks kunnen we heerlijk terugkijken m.b.v.
de vele foto’s en filmpjes, gemaakt door een
van onze zeer gewaardeerde ouders.
Het project “sociale robotica” begint langzaam
op gang te komen op onze afdelingen.
Emoties van anderen zien en herkennen en je
kunnen inleven in de ander krijgen een invulling d.m.v. het gebruik van robots. Onze oudere jongeren kunnen hiervan meeprofiteren om
te zien hoe experts van universiteiten deze
apparatuur programmeren.
Misschien wel een beroep voor de toekomst?
Dit project loopt tot maart. Daarna zal het
project in een Europese vorm verder gaan. We
hopen hierin ook een rol te mogen spelen en
onze leerlingen iets belangrijks mee te kunnen
geven.
Ik wens jullie en u een goed en leerzaam vervolg op dit schooljaar toe, gezellige decemberdagen en natuurlijk veel leesplezier met deze
nieuwsbrief.
Chrit Biesmans
Directeur Nautilus College
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Schoolkamp
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Aanraders
Een project geïnitieerd Dr. Leo Kannerhuis in
samenwerking met HRmedia:
www.autismeTV.nl
—Twee broers met een autisme diagnose delen
hun kennis en ervaringen over autisme:
www.autismevriendelijknederland.nl
—Een boek van de 52-jarige Lynn Hart, een
Haagse dame met autisme:
Ik ben wie ik ben en ik doe wat ik doe.
—Passend Onderwijs Almere (POA)
De orthotheek van POA heeft in de loop der
jaren over de verschillende begeleidings- en

ondersteuningsvragen een gespecialiseerde
orthotheek opgebouwd. De collectie is zeer
gevarieerd en up-to-date. Deze kennis en
expertise deelt POA graag onder andere door
de diverse boeken uit te lenen.
Voor wie is de orthotheek bedoeld?
De orthotheek is voor iedereen die betrokken
is bij het onderwijs en/of de begeleiding van
leerlingen:
- alle medewerkers van scholen in Almere
- ouders
- studenten
- andere professionals
www.passendonderwijs-almere.nl
tel: 036-7670200 vragen naar Carla Verbraak
De orthotheek is van maandag t/m vrijdag
van 08.30 uur tot 17.00 uur geopend (niet in
schoolvakanties).

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB)
Begin november heeft de eerste jaars klas P-B Tijdens het tekenen gaf juf aanwijzingen. De
van de PGL een les LOB gehad over luisteren.

leerlingen moesten tegelijk hetzelfde mee

Wat is eigenlijk luisteren? Wat doe je dan en

tekenen. Dit gaf soms hilarische creaties,

welke houding neem je aan? En ook belang-

zoals te zien op de foto. Zo blijkt dat GOED

rijk: wat moet je juist niet doen als je goed

luisteren toch best moeilijk is.

wil luisteren?
In twee groepen hebben de leerlingen een

We kwamen er met zijn allen achter dat niet
alleen luisteren moeilijk is, maar ook blind

woordweb gemaakt waarin ze hebben ge-

(dus zonder achtergrond informatie) een uit-

brainstormd over wat er bij goed luisteren

leg volgen ook niet makkelijk is. Er is vaak

komt kijken. Daar is een mooie gezamenlijke

ruimte voor verschillende interpretaties.

woordweb uit gekomen. De leerlingen blijken

Hierdoor hebben ze geleerd dat ze tijdens het

al heel goed te kunnen verwoorden wat je wel

luisteren ook vragen moeten/kunnen stellen

en niet kunt doen bij het luisteren.

ter verduidelijking.

Als tweede opdracht moesten de leerlingen

De volgende les staat ‘vragen stellen’

laten zien dat ze de theorie ook in de praktijk

centraal. We zijn heel benieuwd wat voor

kunnen brengen. Juf Desirée tekende een

nieuwe inzichten we dan krijgen.

tekeningetje, zonder dat ze dit konden zien.
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Het 10-jarig bestaan van het Nautilus was
een groot succes. De meeste leerlingen, leerkrachten en hulpouders hebben genoten.
Na een openingswoord van meester Chrit
mochten alle leerlingen zelf geluid maken
door hun eigen lichaam te gebruiken, ook
hebben er nog enkele leerlingen opgetreden.
Daarna had onze kookjuf Corry gezorgd dat
er voor iedereen een lekker stukje taart klaar
stond.

De TL-afdeling heeft heerlijke hapjes gemaakt, geknutseld en zelfs oorwarmers
gemaakt met een naaimachine. En op de
SO hebben de leerlingen een workshop oud
speelgoed van Techniki gehad en hebben ze
nog een race gehouden met de ouders en
leerlingen op de stormbaan buiten.

Op donderdag hebben we een super leuke
afsluiting gehad, omdat er toen een reünie
gepland stond. Het was geweldig om zoveel
oud-leerlingen te zien en ook oud-collega’s.
De woensdag en donderdag stonden in het
Vooral de opening was top, omdat we een
teken van workshops. De leerlingen konden
brassband hadden die zorgde voor een spetkiezen wat ze wilden doen en het was dan ook terende opening. Met dank aan Izoura
erg divers. Er hing een gezellige sfeer in de
(stagiaire van vorig jaar) en haar bandleden.
school. Er werd gekookt, gesport, gedanst
Vrijdag was weer een normale schooldag en
(hiphop), geknutseld en nog veel meer.
heeft meester Chrit nog wel spullen opgeReina en Pieter, de ouders van leerling Max,
haald om in de tijdcapsule te doen.
hadden super leuke workshops geregeld, nl.
Ook hebben een aantal leerlingen meegedaan
yoga en 3d-printen, waarbij de leerlingen
aan de tekenwedstijd. De prijswinnaars hebtelefoonhoesjes hebben geprint. Hulpouder
ben een cadeautje gekregen. Voor een van
Sander heeft met de leerlingen super mooie
de prijswinnende tekeningen verwijzen wij u
paracord armbanden gemaakt. Engelien
graag naar pagina 7 (tekening van Bibey).
(hulpouder) heeft ons geholpen met voetbal
en tafeltennis en Alice (hulpouder) is mee
Al met al waren het gezellige dagen en
geweest naar Bounz en heeft geholpen met
hebben we met elkaar genoten. We kijken
koken. Verder willen we Leo nog bedanken,
daarom al weer uit naar de volgende feesten,
voor het fotograferen en filmen. Omdat het
zoals
Sinterklaas en Kerst.
zoveel foto’s zijn is hij nog wel even zoet

met het uitzoeken daarvan. Nogmaals bedankt voor alle hulp.
De HAVO/VWO-afdeling heeft een eigen
workshopdag gehad met: graffiti, hiphop,
videoclip, djembe en acrobatiek.
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Nieuwe bank
De Eduvier onderwijsgroep, waar het Nautilus
College onderdeel van uitmaakt, is van de
SNS bank overgestapt naar de RABO bank.
Dit houdt in, dat al onze rekeningnummers
zijn veranderd!
Dit betekent voor u, dat zowel de betalingen

Het nieuwe bankrekeningnummer is:
NL21 RABO 0310 819202
t.n.v. Eduvier /Nautilus
Vergeet niet om bij elke betaling de naam van
uw zoon, dochter of pupil te vermelden!

van de vrijwillige ouderbijdrage als de kamp-

Heeft u net een bedrag overgemaakt, dan is

betalingen voortaan naar een ander bank-

dit geen probleem. De SNS rekening blijft nog

nummer overgemaakt dienen te worden.

even bestaan.

Wij vragen u om uw bank-adresboek z.s.m.
aan te passen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school is volop in ontwikkeling.
Goed onderwijs, vraagt financieel veel. En

Wij hopen op uw extra steun en betrokkenheid te kunnen rekenen!

naast ons lesprogramma streven wij er ook

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening-

naar om aanvullende activiteiten te kunnen

nummer NL21 RABO 0310 819202 ten name

organiseren. Soms meer dan waar we finan-

van Eduvier /Nautilus, onder vermelding van

cieel door de overheid in gesteund kunnen

ouderbijdrage 2016-2017 en de naam van uw

worden. Het gaat dan juist om activiteiten

kind.

die een extra meerwaarde zijn voor onze leerlingen. Zoals extra aandacht voor bijzondere
sportieve activiteiten of met de festiviteiten

Namens de MR van het Nautilus College, onze
heel hartelijke dank!

rondom Kerst en Pasen.
Graag brengen wij u de (vrijwillige) ouderbijdrage extra onder de aandacht! Deze is vastgesteld op 27,50 euro per schooljaar. U leest
er in onze schoolgids ook over.

Laat u informeren
Een reminder om tijdig actie te ondernemen
als een leerling komend jaar het Nautilus
mogelijk gaat verlaten.
Aanvraagprocedures nemen vaak veel tijd in
beslag. Het is dus van belang om tijdig op
veranderingen te anticiperen.
Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat ouders/
verzorgers verantwoordelijk zijn voor het aanmelden bij vervolgonderwijs, dagbesteding of
het inzetten van een werktraject. Net zoals u
als ouders/verzorgers verantwoordelijk bent
voor het regelen van een zorgverzekering, het
aanvragen van een Wajong uitkering etc.
School ondersteunt en adviseert.
Laat u voorlichten!
Bezoek open dagen!

Eerste open dag van het MBO Flevoland voor
de locaties Almere Buiten en Lelystad:
24-11 16:00-20:00 uur
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Nieuws van de SO
Herfst
Met de SO-1 hebben we van herfstblaadjes
een leuke knutsel gemaakt. Een aantal
kinderen heeft buiten zelf de blaadjes en
de eikeltjes gezocht.

Koken in de SO!
Sinds een paar weken is onze kookdocent
Corry zo vriendelijk om de kinderen van de
SO te betrekken in haar kooklessen.

De SO1 heeft al les gehad in koekjes bakken.
Het was wel een beetje spannend in de grote
keuken, de kinderen kregen een schort om en
een kokspetje op. Ze vonden het erg leuk en
kregen allemaal een zakje zelfgebakken koekjes mee naar huis.
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Schoolfoto’s
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Onze schoolfotograaf is dinsdag 11 en woensdag 12 oktober op school geweest voor de
jaarlijkse foto’s. Eind oktober heeft u via de mentor van uw zoon, dochter of pupil een
update van ons ontvangen hoe u foto’s kan bestellen.
Via de eigen mentor hebben de leerlingen die op de foto zijn geweest een inlogkaartje ontvangen. Met de inlogcode op dit kaartje kunt u thuis rustig kijken en zelf beslissen welke soort
foto’s en/of andere producten u wenst te ontvangen.
U bekijkt en bestelt de foto’s door in te loggen op www.123schoolfotografie.com.
U betaalt vervolgens, via uw eigen bank, veilig met iDeal.
In november en december kunnen nog foto’s en andere producten besteld worden!
-Bestelt u foto’s na donderdag 3 november, dan ontvangt u deze op uw huisadres en
betaalt u 4,50 euro voor de verzendkosten.
-U kan voordeelpakketten bestellen, maar ook losse vellen.
-Levertijd twee tot drie weken.
-Producten zoals foto op hout/glas, canvasdoek, fotomok, foto op muismat, posters
e.d. worden altijd rechtstreeks naar uw huisadres toegezonden. U betaalt hiervoor
altijd extra verzendkosten.
-Schoolfoto’s blijven twee maanden (nov. en dec.) online en worden daarna verwijderd.
-Nadat de foto’s verwijderd zijn, is het alleen nog mogelijk om telefonisch uw bestelling
te doen. Hiervoor zullen extra kosten (7,50 euro) in rekening worden gebracht.
Heeft u vragen, klachten, bent u een inlogkaartje kwijt of heeft u er geen ontvangen, dan
dient u direct de schoolfotograaf te mailen, niet de school. Ontvangt u geen foto’s binnen
de gestelde levertijd, neem dan ook direct contact met de schoolfotograaf op.
Met vriendelijke groet,
Marjan Teijsse, administratie Nautilus namens
Tom Piller en Ria van der Helm van Fotobureau Service en 123schoolfotografie.
Emailadres schoolfotograaf: info@123schoolfotografie.com
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Kwaliteit
Het Nautilus College gaat voor kwaliteit!
Maar wat is eigenlijk de kwaliteit van ons
onderwijs op dit moment? Hoe ervaren de
huidige ouders/verzorgers en leerlingen de
kwaliteit? Hoe verhoudt zich dat tot het
verleden en tot de andere Eduvier scholen?
Welk cijfer krijgen wij van u?
Kortom, wij hebben vragen en hechten
waarde aan uw mening!
Wij vragen uw medewerking aan het
onderzoek onder ouders/verzorgers,
leerlingen en medewerkers.
Op 21 november start het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek naar de kwaliteit van
het onderwijs, de leerlingenzorg en de organisatie op de Eduvier-scholen en Flevodrome.
Het onderzoek wordt evenals vorige jaren uitgevoerd onder leerlingen, ouders/verzorgers
en medewerkers van de verschillende Eduvier
locaties.
De betreffende ouders/verzorgers en medewerkers ontvangen 21 november een email
van mto@eduvier.nl waarin ze worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek.

Leerlingen (*) worden uitgenodigd een vragenlijst in te vullen op de computer in de klas.
Leerkrachten/mentoren ontvangen een instructiebrief waarin wordt toegelicht hoe ze de
leerlingen hierbij kunnen begeleiden.
Onderwijsadviesbureau B&T voert het onderzoek uit, maakt de rapportages en verzorgt
een terugkoppeling van de resultaten van het
onderzoek aan het management van de scholen. De resultaten worden anoniem verwerkt
en zijn dus niet terug te leiden tot individuele
deelnemers. Het kwaliteitsonderzoek wordt
sinds 2012 tweejaarlijks herhaald. Er wordt
dan ook gebruik gemaakt van dezelfde vragenlijsten als in 2012 en 2014, zodat een goede vergelijking van de resultaten ten opzichte
van voorgaande jaren kan worden gemaakt.’
In februari 2017 zijn de resultaten van het
onderzoek bekend en gaan de scholen en afdelingen aan de slag van de analyse en het
opstellen van een verbeterplan. De medezeggenschap wordt in dezelfde periode geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek
en uitgenodigd mee te denken over verbeterpunten.
(*) SO leerlingen uit de groepen 1 t/m 5 zijn
uitgesloten van het onderzoek
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December
December is voor school een korte, maar wel
heel drukke maand met onrustige leerlingen.
We doen ons best om er voor iedereen een
plezierige maand van te maken!
Via de mentor/leerkracht ontvangt u informatie hoe het Sintfestijn en de Kerstactiviteiten
in de klas wordt gevierd. De invulling verschilt
per afdeling en klas, afgestemd op het niveau
van de leerlingen. Het is belangrijk dat u ons
informeert over eventuele bijzonderheden
m.b.t. uw kind. Neem in zo’n geval, vooral
tijdig, contact op met de mentor/leerkracht.
Aangezien wij in de omgeving van onze school
al resten van vuurwerk hebben gezien, vragen
wij u extra alert te zijn.
In deze tijd van het jaar is het verboden om
vuurwerk bij je te hebben. Zodra wij merken
dat een leerling vuurwerk bij zich heeft nemen
wij contact op met ouders/verzorgers én schakelen wij de jeugdagent in.

Team Nautilus wenst u allen een fijne, veilige
decembermaand en een heel goed begin van
2017!

Leerlingenraad
Alweer voor het derde jaar hebben we op het
Nautilus College een leerlingenraad. Mede
doordat er leden na hun examens van school
afgaan en omdat er leerlingen zijn die er na 1
of 2 periodes mee ophouden, worden er elk
jaar in september/oktober verkiezingen uitgeschreven om de raad op peil te houden. Zo
ook weer dit schooljaar.
Elke onderwijsvorm, onderverdeelt in onderen bovenbouw, mag een lid afvaardigen.
Leerlingen mogen zich vrij aanmelden en als
er per bouw dan meerdere kandidaten zijn
worden er verkiezingen uitgeschreven. De
campagnes gingen met name over het wel
mogen gebruiken van de mobiele telefoons
in de klas, acties tegen het pesten en de openingstijden en assortiment van het winkeltje.
De uiteindelijke verkiezingen leverden niet
overal evenveel spanning op maar resulteerde
er wel in dat we weer een goedgevulde raad
hebben.

Deelnemers zijn: Anna van Veen, Christiaan
Kroon, Kevin Heijsteeg, Junnes Töre, Luciano
Kerssemakers en Daniël Kneefel. De eerste
vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden
en daar zijn al verschillende zaken in gang
gezet. Een verslag hiervan is op te vragen bij
een van de leden.
We hebben in ieder geval afgesproken dat we
op de eerste woensdag van de maand
vergaderen, tenzij er op die dag een vakantie
of studiedag is. Dan verschuiven we een week.
De volgende vergadering is op woensdag 7
december om 13.15 uur. Dan stellen we een
voorzitter en een secretaris aan. We houden
jullie op de hoogte.
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Schoolkamp
Het schoolkamp is een onderdeel van het

5x20,00 euro, 4x25,00 euro, 2x50,00 euro of

belangrijk voor onze populatie leerlingen om

in 1 termijn van 100,00 euro.

op een andere manier met elkaar om te gaan.
De kampen worden met zorg georganiseerd
en kunnen alleen plaatsvinden als een ieder
meegaat. Personeel gaat mee als begeleiding.
De kosten van een SO of VSO onderbouw
kamp bedraagt 90,00 euro. De kosten van
een VSO bovenbouw kamp bedraagt 100,00

Denk eraan dat u ook bij betaling in termijnen
telkens duidelijk de voor– en achternaam van
uw kind vermeldt.
Rekening

NL21 RABO 0310 819202 t.n.v.
Eduvier/oudergelden, Lelystad

o.v.v.

Voor- en achternaam van uw kind

euro. Wij vragen u er nu vast rekening mee te
houden, dat de betaling van het kamp medio

Mocht u vragen hebben m.b.t. de deelname

maart aan ons voldaan moet zijn!

zo snel mogelijk met de leerkracht/mentor

Wij bieden u de mogelijkheid om het bedrag
Digitale nieuwsbrief

VSO bovenbouw kampen termijnen zijn

lesplan van ons onderwijs. Wij vinden het erg

in termijnen te voldoen.
SO en VSO onderbouw kampen termijnen zijn

Wij streven er naar u op

6x15,00 euro, 3x30,00 euro, 2x45,00 euro of

een goede manier op de

in 1 termijn van 90,00 euro.

van uw kind aan het kamp, bespreek dit dan
van uw kind. Het is belangrijk voor uw kind,
u en school, dat we hier in een vroeg stadium
rekening mee kunnen houden.

hoogte te houden van de
activiteiten op school.
Deze nieuwsbrief is
daarbij een belangrijk
onderdeel. Om kosten te
besparen en het milieu te
ontzien, verspreiden we
deze nieuwsbrief digitaal.
Een actueel mailadressen
bestand is daarbij belang-

En het eerste schoolkamp is al rond!
De bovenbouw afdeling van de TL (klassen

Verzoek van de organisatie is om zo spoedig

T-C t/m T-F) gaat van 21 t/m 23 maart naar

mogelijk het kampgeld over te maken (bij

Rotterdam. De kosten van dit kamp bedragen

voorkeur op ons nieuwe rekeningnummer).

100,00 euro en er geldt een borg van 5,00
euro. Een week of twee voor vertrek krijgen
de leerlingen het kampboekje mee. In dit

De borg dient contant aan de mentor betaald
te worden.

boekje staat het programma.

rijk. Wilt u daarom bij
verandering van mailadres
ons op de hoogste stellen?

Graag aandacht voor

Bent u niet in het bezit

De batterijenbak

van een computer of heeft

Op de hoofdlocatie van het Nautilus College

u liever een papieren ver-

staat in de hal een bak waar u lege batterijen

sie van de nieuwsbrief,

kwijt kunt.

geef dit dan ook door.
De volgende nieuwsbrief
vindt u eind januari in uw
mailbox.

Als de bak vol is wordt deze geleegd. Afhankelijk van het aantal kilogrammen krijgen we
spaarpunten. Deze wisselen we in voor spelmateriaal voor onze leerlingen.

Colofon

Tekst en beeld
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Nautilus College

Marjan Teijsse

hoofdlocatie en postadres:
Lierstraat 17

E m.teijsse@eduvier.nl
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