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Verhuisd!

Op studiedagen zijn

Van de directie

de SO en/of VSO

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

leerlingen vrij. De

De tijd rond Kerst is een bewogen tijd voor ons
als school en voor onze jongeren geweest. We Ondertussen zijn ook al de proefexamens behebben een deel van onze school verhuisd!
gonnen. De sportzaal van Lierstraat 17 en een
ruimte op de Operetteweg zaten al weer vol
Onze TL-afdeling is vertrokken naar de Paul
met jongeren met examenkriebels.
Kleestraat 35 Tussen de Vaarten.
Een geweldig mooi en fris gebouw. Heerlijk om Zowel de Operetteweg als de Paul Kleestraat
in te vertoeven. De telefonische bereikbaarheid hebben en krijgen de komende maanden extra
is nog altijd gelijk via onze administratie: 036- computerfaciliteiten.
5368233.
Ik wens jullie en u een goed en leerzaam
Voor de Kerstvakantie hebben de leerlingen
vervolg op dit schooljaar toe en natuurlijk
een kijkje kunnen nemen en zijn onze persoveel leesplezier met deze nieuwsbrief.
neelsleden heel druk bezig geweest om samen
met een verhuisbedrijf, onze ICT-afdeling, hulp
van ons hoofdkantoor en menig ander het
Chrit Biesmans,
nieuwe gebouw in te richten. De eerste school- Directeur Nautilus College
dag van 2017 kon er al “gewoon” les worden
gegeven. Zeer zeker een dikke pluim waard.
25 Januari tussen 14:30 en 17:00 uur hebben
we open huis voor alle nieuwsgierigen.

Belangrijke data

data zijn onder voorbehoud wijzigingen.
25-01 Open middag TL
Paul Kleestraat 35
14:30-17:00 uur
28-01 t/m 01-02
Skikamp
30-01 VSO studiedag
(VSO leerlingen zijn
vrij, SO leerlingen
hebben school)
02-02 CKV voorstelling
Bloeddruk!
klassen P-E t/m P-K
06-02 t/m 10-02
HAVO/VWO stage
week
13-02 Excursie
gevangenis Lelystad
bovenbouwklassen
HAVO/VWO
17-02 NautiTalent
20-02 t/m 24-02
Voorjaarsvakantie
16-03 en 17-03
Studiedagen, alle
leerlingen zijn vrij
21-03 t/m 23-03
kamp TL BB
klassen T-C t/m T-F
30-03 CKV voorstelling
in het kader van
Week van het geld
voor alle VSO eerste
jaars klassen
01-04 t/m 08-04
Autismeweek

Onze SO-afdeling is verhuisd van Lierstraat 13
naar 17. Een deur verder. Onze SO-leerlingen
zijn meerdere keren vooraf wezen kijken en
sfeer komen proeven. Ook zij hebben nu een
veel betere locatie.

Studiedag wijziging
Er is een verandering in de studiedagen:
de studiedagen van 1 en 2 mei worden
verplaatst naar 3 en 4 mei.
Past u de agenda’s even aan?

Onze HAVO-afdeling zal waarschijnlijk over een
jaar ook naar de Paul Kleestraat verhuizen.
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TL naar de Paul Kleestraat
Het was al langere tijd duidelijk voor docenten In de week voor de kerstvakantie was het
eindelijk zo ver: het verhuizen kon beginnen!
en leerlingen: het pand aan de Lierstraat 13
Met vereende krachten zijn we erin geslaagd
had toch echt zijn beste tijd gehad. Met een
om de hele operatie tot een succesvol einde
traan in onze ogen hebben we noodgedwonte brengen. Na het inpakken van de vele dogen afscheid moeten nemen van ons oude
zen (wat verzamelt een mens toch veel spulonderkomen waar we jarenlang met veel ple- len!) werd de verhuiswagen geladen en konden wij op de nieuwe locatie gaan uitladen
zier hebben gewerkt. Maar er werd niet lang
en inrichten. Met de nodige spierpijn van het
getreurd, want we hebben er een mooi gesjouwen zijn we uiteindelijk gaan genieten
bouw voor terug gekregen. Een mooie aula
van een wel- verdiende vakantie. Alvast wat
foto’s zodat u zich alvast een beeld kan vormet een tribune, volledig uitgeruste praktijkmen en op de volgende pagina vindt u de
lokalen en alles fris in de verf.
uitnodiging om een kijkje te komen nemen.
U bent van harte welkom!

= de oude garde draagt zijn steentje bij =

= techniek en handvaardigheid lokaal =

= aula met tribune =

p.3

UITNODIGING
Beste collegae, buurtbewoners, ouders, leerlingen en andere belangstellenden,

Het zal u allen niet ontgaan zijn dat de afdeling TL van het Nautilus College is verhuisd naar een prachtig pand!!
Graag willen wij u laten zien hoe wij dit pand hebben ingericht en willen wij kennis maken met de mensen die nog niet
weten wie wij zijn.

Wij zetten onze deuren open op:

Woensdag 25 januari van 14.30-17.00 uur.
U wordt rondgeleid door leerlingen, u kunt vragen stellen aan het team en er is een hapje en een drankje.
Wij hopen u te ontmoeten!

Hartelijke groet,
Team TL van het Nautilus College.
Adres:
Paul Kleestraat 35
1328 HC Almere

p.4

Nieuwe bank
De Eduvier onderwijsgroep, waar het Nautilus

betalingen voortaan naar een ander bank-

College onderdeel van uitmaakt, is van de

nummer overgemaakt dienen te worden.

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

van de vrijwillige ouderbijdrage als de kamp-

Ondersteuningsplanraad (OPR)
De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit

over de werkwijze van de OPR en werden er

twee geledingen: één voor het primair onder-

dus statuten en reglementen gemaakt. De

wijs en één voor het voortgezet onderwijs.

eerste taak van de OPR was het verlenen van

Deze geledingen zijn voor zowel het regulier

instemming aan het ondersteuningsplan van

als het speciaal onderwijs, de deelnemers

het samenwerkingsverband Almere. Dit was

hiervan zijn zowel ouders als personeelsleden

een pittige klus om met zijn allen te klaren,

die verbonden zijn met hetzij het primair het-

echter vanuit de betrokkenheid waaruit een

zij het voortgezet onderwijs. De OPR geeft

ieder zich verkiesbaar had gesteld hebben wij

instemming en adviezen aan het samenwer-

onze schouders eronder gezet. De samenstel-

kingsverband Passend Onderwijs Almere

ling van de OPR verandert doordat leden niet

(POA) ten aanzien van beleidsstukken, jaar-

langer verbonden zijn aan een school of om-

begrotingen etc.

dat de tijd dat zij zich beschikbaar hebben

Op de site www.passendonderwijs-almere.nl
kunt u in de zoekbalk “ondersteuningsplanraad” typen en daar vindt u meer infor-

gesteld ten einde is gekomen. Desondanks is
het duidelijk merkbaar dat wij als adviesraad
meer en meer in onze adviesrol gegroeid zijn.

matie over dit adviesorgaan voor ouders en

Mocht u geïnteresseerd zijn in wat wij bespre-

personeelsleden. Op de site kunt u zien wie

ken? De notulen van de vergadering, staan op

er gekozen is en deelneemt aan de OPR.

de passendonderwijssitesite en zijn voor ie-

In december 2015 heeft ondergetekende zich
vanuit de MR verkiesbaar gesteld als perso-

dereen toegankelijk.
Graag nodig ik u uit om op deze site te snuffe-

neelslid van het Voortgezet Speciaal Onderwijs len. U kunt hier namelijk ook kijken wat pasin de Adviesraad Passend Onderwijs. Januari

send onderwijs voor u en voor uw kind kan

2016 hadden wij de eerste vergadering. Bij de

betekenen.

start van de OPR hebben de leden zich in korte tijd moeten verdiepen in de materie om tot
een advies of tot instemming te kunnen komen voor de diverse stukken. De OPR leden

Mocht u naar aanleiding van dit stuk en de
site vragen hebben, dan kunt u zich wenden
tot de OPR.

hebben daartoe een cursus gevolgd om zich te Met vriendelijke groet,
kunnen oriënteren op hun taken en om deze
goed uit te kunnen voeren. Daarnaast was het
voor een goed functioneren van de OPR het
essentieel dat er afspraken werden gemaakt

Sylvia Weijermars,
mentor van klas P-D
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Gastles rechtbank
Dinsdag 17 januari kwam meneer Smits van
Prodemos (Huis voor democratie en rechtsstaat) naar de TL afdeling om aan klassen T-D
en T-F een gastles te geven.
Na een aantal discussies over de hoogte van
bepaalde straffen was het tijd voor het echte
werk; de rechtbank. Het lokaal werd omgebouwd tot een ‘rechtszaal’. Naar aanleiding
van een reconstructiefilmpje kwam de verdachte voor en werd deze samen met de
getuige en het slachtoffer gehoord door de
rechters.
Gelukkig werd de verdachte bijgestaan door
zijn advocate en werd er een aanvaardbaar
vonnis uitgesproken!

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!
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Schoolkamp
Het schoolkamp is een onderdeel van het

Denk eraan dat u ook bij betaling in termijnen

lesplan van ons onderwijs. Wij vinden het erg

telkens duidelijk de voor- en achternaam van

belangrijk voor onze populatie leerlingen om

uw kind vermeldt.

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.

u en school, dat we hier in een vroeg stadium

houden, dat de betaling van het kamp medio

rekening mee kunnen houden.

maart aan ons voldaan moet zijn!

In februari ontvangt u een nieuwsbrief die

Wij bieden u de mogelijkheid om het bedrag

activiteiten op school.
Deze nieuwsbrief is
daarbij een belangrijk
onderdeel. Om kosten te
besparen en het milieu te
ontzien, verspreiden we

Voor- en achternaam van uw kind

van uw kind. Het is belangrijk voor uw kind,

euro. Wij vragen u er nu vast rekening mee te

hoogte te houden van de

o.v.v.

zo snel mogelijk met de leerkracht/mentor

een VSO bovenbouw kamp bedraagt 100,00

een goede manier op de

Eduvier/oudergelden, Lelystad

van uw kind aan het kamp, bespreek dit dan

kamp bedraagt 90,00 euro. De kosten van

Wij streven er naar u op

NL21 RABO 0310 819202

t.n.v.

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

De kosten van een SO of VSO onderbouw

Digitale nieuwsbrief

Rekening

helemaal gewijd is aan de schoolkampen.

in termijnen te voldoen.
SO en VSO onderbouw kampen termijnen zijn
6x15,00 euro, 3x30,00 euro, 2x45,00 euro of
in 1 termijn van 90,00 euro.
VSO bovenbouw kampen termijnen zijn
5x20,00 euro, 4x25,00 euro, 2x50,00 euro of
in 1 termijn van 100,00 euro.

Graag aandacht voor

deze nieuwsbrief digitaal.

De vrijwillige ouderbijdrage

De batterijenbak

Een actueel mailadressen

Zoals elk schooljaar wordt vanuit de MR

Op de hoofdlocatie van het Nautilus College

gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage van staat in de hal een bak waar u lege batterijen

bestand is daarbij belangrijk. Wilt u daarom bij
verandering van mailadres
ons op de hoogste stellen?
Bent u niet in het bezit
van een computer of heeft
u liever een papieren versie van de nieuwsbrief,

€ 27,50. Betalen kan het hele jaar door!

kwijt kunt.

Betaling kan contant of via overschrijving:

Als de bak vol is wordt deze geleegd. Afhan-

NL21 RABO 0310 819202

kelijk van het aantal kilogrammen krijgen we

t.n.v. Eduvier/oudergelden, Lelystad

spaarpunten. Deze wisselen we in voor spel-

o.v.v. ouderbijdrage en de naam van uw

materiaal voor onze leerlingen.

zoon/dochter/pupil.
Het bedrag komt ten goede aan de leerlingen
en wordt besteed aan feesten (Sint, Kerst,

geef dit dan ook door.

Pasen), excursies etc.

De volgende nieuwsbrief

Colofon

is de speciale schoolkamp
editie. Deze ontvangt u in
februari. Eind maart vindt
u een reguliere Nautilus
nieuwsbrief in uw mailbox.

Tekst en beeld

Redactie

Nautilus College

Marjan Teijsse

hoofdlocatie en postadres:

E m.teijsse@eduvier.nl

Lierstraat 17

T 036 5368233

1317 JZ ALMERE
T 036 5368233

