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Wat vliegt de tijd! We zitten alweer vlakbij de

Miranda zal na de voorjaarsvakantie met

voorjaarsvakantie!

zwangerschapsverlof gaan, wij wensen haar

Bij de examenleerlingen gaat dan ook echt ‘de
examentraining/

knop om’ richting het examen. In de eerste

proefexamenweek

week van februari wordt er een proefexamenweek gehouden. In deze week krijgen de leer-
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lingen op de ochtenden een examentraining,
voorjaarsvakantie

gevolgd door een examen. De proefexamens
zijn goed om te wennen aan het maken van

rekenexamen

een fijn verlof toe! Doordat Anke en Miranda
vertrekken uit Aurum 8 zal Badia Tajdiri fulltime mentor worden van deze klas. Badia is na
de kerstvakantie al op het Aurum gestart zodat
ze zich uitgebreid kan inwerken. Zoals al in de
vorige nieuwsbrief aangekondigd is Petra Karssen per 1 februari gestart voor Aurum 7.

echte examens en tegelijkertijd kunnen de

Per 5 februari starten ook drie studenten van

(vak)docenten met de uitslagen zeer gericht

Windesheim op het karveel. Zij lopen stage

gaan lesgeven op de stukken die nog de mees- voor de vakken natuurkunde, wiskunde en
te aandacht behoeven.

biologie.

Op 9 februari organiseert het Aurum College

De rapporten zijn inmiddels ook meegegeven

samen met het IVIO de jaarlijkse studiedag

aan de leerlingen. Begin februari volgen de

waarbij vakdocenten van het Aurum College en OPP’s met het vernieuwde handelingsdeel. Om
vakdocenten van het IVIO samen aan de slag

dit handelingsdeel goed te kunnen lezen zal er

gaan om de samenwerking nog verder te ver-

bij het meegeven hiervan ook een leeswijzer /

beteren. Speerpunten tijdens deze dag zijn het uitleg worden meegegeven.
geven van feedback aan de leerlingen en gezamenlijk kijken naar de planningen per vak.

Dan is Linda Sies nog een aantal dagen in de
bovenbouw. Linda verzorgt al jaren de practica

Zoals verderop in de nieuwsbrief ook te lezen

voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde en

staat gaat Marga Ubachs per maart met een

Biologie voor de (bovenbouw)leerlingen van

Wij streven ernaar u op

welverdiend pensioen. Wij bedanken Marga

het Aurum College.

een goede manier op de

voor haar jarenlange inzet op het Aurum Colle-

hoogte te houden van de

ge voor de school en het vak Duits en wensen

activiteiten op school.

haar alles goeds voor de toekomst!

Deze nieuwsbrief is

De lessen Duits in de onderbouw worden over-

daarbij een belangrijk

genomen door Anke van der Leij, Anke geeft al

onderdeel. Om kosten te

een aantal jaren Duits op het Aurum Collega

besparen en het milieu te

aan de bovenbouw. We zijn erg blij dat Anke

ontzien, verspreiden we

deze lessen gaat overnemen.

Digitale nieuwsbrief

deze nieuwsbrief digitaal.
Een actueel mailadressen
bestand is daarbij belangrijk. Wilt u daarom wijzigingen van mailadressen
aan ons doorgeven??

Al met al weer een hele drukke periode waarin
we in een prettige sfeer met leerlingen én collega’s bergen werk verzetten!

Ellen Nooren
Niels Krol

2019
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Bericht uit de onderbouwbieb (vervolg)
In een van de laatste nieuwsbrieven schreef ik
over de lijst met Nederlandse boeken die de
onderbouwleerlingen voor hun lijst mogen
lezen. Daar heb ik nu goed nieuws over:
dankzij Stichting Eduvier, de aardige boekhandelaar in Almere-Haven die ons 10% korting gaf én de ouderraad die ons subsidieerde
vanuit de vrijwillige ouderbijdrage hebben wij

de héle lijst in tweevoud kunnen aanschaffen
voor de schoolbieb. Daar zijn we erg blij mee.
Samen met Judica, de moeder die ons in de
bibliotheek helpt, ben ik bezig met het kaften
en merken van alle boeken. Daarna zijn ze
beschikbaar voor onze leerlingen. Hopelijk
beleven zij veel plezier aan het lezen ervan.
Marga Ubachs

Nieuwbouw
De nieuwbouw gaat voortvarend en het gebouw neemt al aardige vormen aan. De aannemer loopt nog steeds op planning dus dat
ziet er goed uit. De binnenmuren worden op
dit moment geplaatst waardoor de contouren
van de ruimtes nu goed zichtbaar worden. De
verschillende verhuis werkgroepen zijn bezig
met de inrichting van de midden- en buitenruimte. Een andere groep is bezig om te bekijken wat er allemaal meegaat en weg moet
zodat we straks een frisse start krijgen.
Het komt al snel dichterbij maar we hebben er
met z’n allen veel zin in.
Elders in deze nieuwsbrief vindt u nog meer
recente foto’s
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Afscheid

Afscheid
“Juf Marga, heeft u ook in het regulier lesgegeven?”
“Ja, zo’n 25 jaar.”
“Wilt u niet liever in het regulier werken dan hier?”
“In een klas met meer dan 30 leerlingen? Wat denk je zelf?”
“Maar vindt u het dan niet vervelend om altijd met autisten te werken?”
“Hoho, dat zijn jullie woorden! Maar nee: ik werk hier gewoon met
slimme leerlingen op een fijne school.”
En daar is geen woord aan gelogen. Toen ik bijna acht jaar geleden voor het eerst het
Aurum College binnenstapte, voelde ik direct een ‘klik’. Gelukkig voelde het Aurum
die kennelijk ook, want ik mocht er komen werken als vakondersteuner Duits en loop
er nu al bijna zeveneneenhalf jaar met veel plezier rond. Ik heb een team fijne collega’s om me heen en geef les aan leuke leerlingen, die in de eerste plaats gewoon pubers zijn (en ja, dáár krijg ik soms wel eens een punthoofd van, haha). Waarom dan
toch dit afscheid, zo halverwege het schooljaar? Vorig jaar kreeg ik helaas reuma
waar ik soms zoveel last van heb dat ik niet optimaal kan functioneren. Daarom ga ik
iets eerder met pensioen dan ik eigenlijk had gepland. Maar ik houd contact met het
Aurum want ik ga aan de slag als corrector Duits bij IVIO@School. De lessen worden
overgenomen door mijn collega Anke van der Leij.
Ik neem dus niet heel officieel afscheid, maar zeg simpelweg (met het vaakst verkeerd gespelde woord in de Duitse taal): Tschüs!
Marga Ubachs
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Een veilige school!
Binnen het Aurum College hebben we voor de
kerstvakantie de jaarlijkse enquête veiligheidsbeleving onder de leerlingen gehouden.
Hierin vragen we de leerlingen allerlei zaken



voel me veilig op school’.



over het algemeen zeer veilig voelen! Wij



Veiligheid is voor ons ook een voorwaarde om
te presteren.
De vragen werden allemaal gesteld op een 4

99,5% scoort een 1 of een 2 op ‘ik
word niet gediscrimineerd op school’.

vinden het van groot belang dat de leerlingen
zich veilig voelen op het Aurum College.

94,6% scoort een 1 of een 2 op ‘ik
voel me veilig in de klas’.

omtrent veiligheid. Uit deze vragenlijst blijkt
dat de leerlingen op het Aurum College zich

97,5% scoort een 1 of een 2 op ‘ik



97,6% scoort een 1 of een 2 op ‘ik
word niet bedreigd op school’.



puntenschaal. Hiernaast een paar scores:

95%

scoort een 1 of een 2 op ‘ik

ben niet bang op school’.



97,5% scoort een 1 of een 2 op ‘ik
word niet gepest op school’.

De laagste scores zijn ‘als ik gepest word, dan onze specialist veiligheid Isabel) aandacht aan
doet de school hier iets aan’ (86,6%) en ‘ik

zodat we de leerlingen kunnen wijzen op wat

weet waar ik terecht kan als ik mij onveilig

ze kunnen doen in dit soort situaties.

voel of gepest word (89,8%.) Dit zijn natuurlijk nog steeds hoge scores, toch besteden we
hier in teamverband (onder begeleiding van

Al met al scores waar we enorm trots op zijn!
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Bouwvaria
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Bouwvaria vervolg

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
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