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Belangrijke data
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TLV

Even voorstellen

Intro
Beste ouders, verzorgers,

Week
38

cito afname klas 1

ber. Het schooljaar is alweer twee weken bezig
laatste werkdag

29-9

voor Lisanne Dreijer, Lizet Draaisma
en Thom de Vries.

05-10

Dit is de nieuwsbrief voor september én oktoen de leerlingen zijn rustig gestart. Inmiddels
zijn de goed bezochte kennismakingsavonden
achter de rug, zowel op de Karveel als Kofschip
locatie. U heeft, als ouders, kennis kunnen
maken met de mentor van uw zoon/dochter en

dag van de leraar

met het doen en laten op school. In de boven-

en staking leraren

bouw is examenvoorlichting gegeven, ouders

PO onderwijs

van examenleerlingen krijgen deze informatie
middels een informatieboekje gemaild om het

studiedag Eduvier,
09-10

leerlingen zijn
vrij

nog eens rustig na te lezen.
Er zijn verschillende nieuwe collega’s op
school; Jaap den Engelse, mentor in Aurum 6,
Anne Gré Geschiere, mentor in Aurum 7, Mar-

19-10

Schoolfeest

go Jagt, mentor in Aurum 9, Anneruth Verhoef,

Karveel

mentor in Aurum 14, Theo de Waardt, docent
wiskunde en economie in de middenbouw, Erik

Week
41 en
42
23-10
t/m
27-10

Beute, docent maatschappijleer, Shannon

gesprekken nieuwe Nieuweboer, docent Engels in de bovenbouw,
leerlingen.
Esther Cabri, administratief medewerkster en

herfstvakantie

Niels Krol zich aan u voorstellen.
Per 1 oktober gaan er ook drie collega’s afscheid nemen van het Aurum College, namelijk
Lisanne Dreijer, Lizet Draaisma en Thom De
Vries. We bedanken hen voor de inzet van de
afgelopen jaren en wensen hen heel veel succes en plezier in de nieuwe werkkring. Voor
Lisanne Dreijer wordt momenteel nog een opvolger gezocht, in de andere klassen zijn de
collega’s al druk aan het inwerken.
De eerste weken op school zijn voor iedereen
weer wennen. Het rooster is een grote puzzel
omdat we te maken hebben met steeds meer
vakdocenten binnen de school. Na twee weken
zijn de meeste kinderziektes er nu uit en kan
het allemaal gaan draaien. Helaas zijn niet alle
boeken op tijd aangekomen, de uitgeverijen
zijn soms te laat met het uitgeven van de
nieuwste druk. We rekenen erop dat we binnenkort alle boeken binnen hebben.

Niels Krol, afdelingsleider. Wij wensen alle

De leerlingen kunnen inloggen in het IVIO leer-

nieuwe medewerkers een fijne tijd op het

lingvolgsysteem, zij hebben daarvoor een in-

Aurum College toe. In deze nieuwsbrief zal

logcode en wachtwoord gekregen. Wanneer u

Uitreiking certificaten en diploma’s, 19 juli 2017, foto mw. Rook

2017
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(vervolg intro)
thuis mee wilt kijken kan dit via deze codes.
Wanneer u vragen over het IVIO systeem



één een tussenjaar neemt,

heeft kunt u contact opnemen met de men-



twee werken



één met overgangsrapporten naar het
MBO gaat



10 leerlingen naar het HBO gaan



5 leerlingen de universiteit
gaan volgen

tor.
Aan het eind van het vorig schooljaar hebben
de staatsexamens plaatsgevonden. De mondeling examens vinden altijd plaats in de laatste week van het schooljaar.
Op woensdag 19 juli hebben we de diploma’s
en certificaten aan de geslaagden uitgereikt.
Begin dit schooljaar hebben nog enkele leerlingen herexamen mogen doen waardoor de

Voor de nieuwe leerlingen op school zullen er
in week 41 of 42 OPP

examens nu volledig zijn afgerond.

(Ontwikkelingsperspectief Plan) gesprekken

Bij deze geef ik u de uitslagen van de exa-

de aankomende periode en het gehele school-

mens:
HAVO:
Er zijn 185 deelexamens gemaakt waarvan er

plaats vinden. Hierin worden de doelen voor
jaar besproken en vastgelegd. Te zijner tijd
krijgt u een uitnodiging hiervoor. Mochten er
voor de zittende leerlingen vragen zijn of ver-

124 zijn behaald.

anderingen hebben plaatsgevonden kan er bij

Slagingspercentage certificaten: 67%

ook een gesprek worden gepland.

de desbetreffende mentor in deze twee weken

In totaal zijn er 13 van de 20 diploma’s behaald, het slagingspercentage is 65%

Zoals u in het nieuws vast heeft gehoord of

VWO:

gelezen gaan de scholen die vallen onder de

Er zijn 78 deelexamens gemaakt, waarvan er

CAO Primair Onderwijs (dus ook het VSO) op

70 zijn behaald

5 oktober staken. Eduvier heeft aangegeven

Het slagingspercentage van de certificaten is

dat zij meedoet met deze staking. De scholen

90%

zullen dan de deuren op deze dag gesloten

In totaal zijn er 5 van de 5 diploma’s behaald

brief van het bestuur.

Digitale nieuwsbrief

en dat is 100%

Wij streven er naar u op

In totaal stromen er 15 leerlingen uit de exa-

een goede manier op de

menklassen uit waarvan:

houden. Binnenkort ontvangt u hierover een

Wij wensen iedereen een mooi schooljaar!

hoogte te houden van de
activiteiten op school.
Deze nieuwsbrief is
daarbij een belangrijk

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

onderdeel. Om kosten te
besparen en het milieu te
ontzien, verspreiden we
deze nieuwsbrief digitaal.
Een actueel mailadressen
bestand is daarbij belangrijk. Wilt u daarom wijzigingen van mailadressen
aan ons doorgeven??

Leerlingen die onderwijs volgen op het speciaal onderwijs, hebben een TLV, die altijd afgegeven wordt voor een bepaalde periode.
Het kan zijn dat de TLV van uw zoon/dochter
eind dit schooljaar afloopt (geldig tot 31-072018). Een verlenging van de TLV zal door
het Aurum College worden aangevraagd,
wanneer voortzetting binnen het speciaal onderwijs wenselijk is. Eline Mulder zal de aan-

vragen gaan verzorgen voor het Aurum College, zij is als gedragswetenschapper binnen
Eduvier Onderwijsgroep werkzaam om de
TLV’s aan te vragen.
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Wiskunde Olympiade

Finale wiskunde Olympiade in Eindhoven, over een paar weken weten we of Jasper Vink doorgaat naar de grote internationale finale in Roemenië.

Schoolfeest onderbouw
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op donderdag 19 oktober heeft de onderbouw
(aurum 1 t/m 8) op het Karveel voor het eerst
dit jaar een schoolfeest. Het feest zal gehouden worden op school (locatie Karveel).
De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen op
het Karveel ontvangen hierover een extra
informatiebrief via de mail.
Vriendelijke groeten,
De feestcommissie
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Even voorstellen: Niels Krol
naast de vakgroep bewegingsonderwijs van
Eduvier onderwijsgroep.
De eerste weken van het schooljaar heb ik met
name veel kennis gemaakt met de collega's,
leerlingen en ook al wat ouders. Ik geniet
enorm van de positieve sfeer tussen en met de
leerlingen en van een zeer betrokken en professioneel team van collega's.
Voor een nadere kennismaking, of mocht er
wat aan de orde zijn ben ik bereikbaar via
n.krol@eduvier.nl
Aangezien het Aurum college opnieuw gegroeid
is zijn er vanaf dit schooljaar twee afdelingsleiders werkzaam op het Aurum college. Naast
Ellen Nooren ben ik per schooljaar 2017-2018

Ik wens iedereen een geweldig nieuw
schooljaar toe!
Niels Krol

aangesteld als afdelingsleider.
Sinds 2006 ben ik werkzaam bij Eduvier, waar
ik ben begonnen als docent bewegingsonderwijs. De afgelopen jaren gaf ik nog steeds voor
een deel gymlessen en coördineerde ik daar-

Voor u gelezen
Leerlingen die in Lelystad wonen kunnen
gebruik maken van scholierensport.
Via deze site kunt het informatieboekje downloaden: http://www.sportbedrijf.nl/sportbewegen/scholierensport/
Ziekmeldingen
Wij vragen u, als uw
zoon/dochter ziek is, dit ’s
ochtends vanaf 8 uur telefonisch of per mail bij de
mentor te melden op de
locatie waar de leerling
verblijft. Denkt u ook aan
het eventuele taxivervoer.
Wanneer uw zoon/dochter
weer beter is en naar
school komt, horen we dat
ook graag van te voren
(telefonisch of per mail).
Daarbij is het ook belangrijk dit aan het taxivervoer
te melden.
Kofschip: 0320-224997
Karveel:

0320-714071

Colofon

Tekst en beeld
Aurum College
Bezoekadres:
Kofschip 2 Lelystad
T 0320 224997
T 0320-714071 ( Karveel)

E: aurumcollege@eduvier.nl
I: http://aurum.eduvier.nl

