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Beste ouder(s) van leerlingen uit de brugklas, 

Ik hoop dat iedereen een prettige herfstvakantie heeft gehad.  

Het wereldburgerschap project Globaland was een laaiend succes. We hebben het met 

elkaar leuk afgesloten in de gymzaal. Het was een kabaal van jewelste, zes brugklassen met 

uitzinnige leerlingen die allemaal reageerden op de foto’s en winnaars van het project. Ik 

hoop dat we dit geluid nog veel vaker zullen horen dit schooljaar.  

En.. de eerste toetsweek zit eraan te komen! Ondanks dat de leerlingen dit samen met de 

mentor voor zullen bereiden, is dit toch wel heel spannend.  

Na de toetsweek starten we op school met een tutor systeem waarbij leerlingen uit de 

bovenbouw bijlessen geven aan de leerlingen in de onderbouw. Dit is iets dat we 

professioneel aan willen pakken (en NPO gelden maken dit ook mogelijk). Wie weet is het 

iets voor uw zoon/ dochter. In deze nieuwsbrief meer! 

Kind regards/ Met vriendelijke groet, 

Melissa Stevens 

Teamleider (sme@vhl.nl) 
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➢ Tutor systeem 
➢ GGD webinars 
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CBO screening 
Hartelijk dank voor het retourneren van alle toestemmingsformulieren voor de CBO 

screening.  

De CBO-screening bestaat uit een aantal vragenlijsten, namelijk een lijst voor intelligentie, 
leergierigheid en sociaal-emotionele aspecten. Hierover heb ik u eerder geïnformeerd in de 
begeleidende brief die uw kind mee naar huis heeft genomen en in de vorige nieuwsbrief.  
 
Het maken van de toetsen van de CBO screening kan voor sommige kinderen heel erg heftig 
zijn. Het is van groot belang dat leerlingen weten dat ze er niet op ‘’afgestraft’’ worden als zij 
antwoorden niet weten of vragen niet begrijpen. Dit is juist een screening om te kijken waar 
we leerlingen eventueel kunnen helpen of waar het nodig is om maatwerk te leveren. Of 
juist om te bevestigen dat iemand onder presteert en meer in zijn/haar mars heeft.  
Hier zal in de mentorles ook aandacht aan besteed worden, maar dit mag thuis natuurlijk 
ook ter sprake komen tijdens het avondeten als voorbereiding op de screening.  
 

Tutor systeem  

Na de eerste toetsweek starten we een tutor systeem. Wij gaan samenwerken met Athena. 
Athena is een bedrijf dat een geselecteerd gezelschap bovenbouw leerlingen in dienst gaat 
nemen en gaat opleiding tot ‘’bijles tutor’’. Wij vinden dit een hele leuke kans voor 
bovenbouw leerlingen om zich verder te ontwikkelen, en daarnaast is het een interessante 
bijbaan.  
Voor onze onderbouwleerlingen is het een laagdrempelig en effectief systeem. De bijlessen 
vinden plaats op school tijdens vaste tijden, door een leerling van hun eigen school. Het 
helpt natuurlijk enorm dat hun tutor de school, de docenten en de methodes als 
ervaringsdeskundige kent. 
 
Ouders zullen een uitnodiging tot inschrijving van hun kind ontvangen in de week van 8 
november. Als uw kind is opgegeven voor de bijles wordt hij/zij elke week verwacht. Wij 
vragen u een  borg te betalen van €30. Dit mag cash ingeleverd worden bij de administratie 
in een envelop met daarop de naam van uw kind, leerling nummer en klas.  
Deze  borg wordt volledig terugbetaald als de bijlesperiode van 12 weken afgerond is en alle 
sessies zijn bijgewoond.  
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GGD Webinars 
Afgelopen voorjaar de GGD met groot succes een aantal webinars georganiseerd voor 
ouders met kinderen in de puberleeftijd. Ze hebben meer dan 1000 ouders van betrouwbare 
informatie voorzien en handvatten meegegeven op verschillende thema’s die spelen in deze 
leeftijdsfase. Aangezien ze afgelopen september nog niet op alle scholen bij de 
oudervoorlichtingen aanwezig konden zijn, organiseren ze in november een nieuwe serie 
webinars. In de bijlage kunt u het overzicht vinden van alle webinars, daarin staan ook de 
inschrijflinks. De eerste sessie is al 2 november. 
 

Oproep ouderraad 
Beste ouders, Net voor de zomer is er door de schoolleiding en de 
deelmedezeggenschapsraad (DMR) gezocht naar ouders, die een ouderraad willen gaan 
vormen. We zijn nu met 7 mensen gestart om deze raad vorm te geven. 

De ouderraad heeft zich als doel gesteld om de verbinding tussen ouders en de school te 
bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan een verdere positieve ontwikkeling van 
het onderwijs. Twee onderwerpen waar we in ieder geval komende tijd mee willen starten 
zijn: 

· Het regelen/ondersteunen van extra buitenschoolse activiteiten voor de klassen, aangezien 

ze door Corona veel activiteiten hebben moeten missen. 

· Als aanspreekpunt bereikbaar zijn voor alle ouders, om eventuele algemene belangen te 

behartigen. 

Heeft u ideeën voor de school die u als ouders wil delen of punten waar u mee zit, dan kunt 
u deze via ouderraad-ld@vhl.nl aan ons doorgeven. Wij zullen de onderwerpen ter tafel 
brengen in onze reguliere overleggen met DMR en schoolleiding. De ouderraad bestaat nu 
uit Robbert Bakker (K2GTa)*, Tineke Valentijn (K2Ata), Pieter van der Wal (K3Ata), Koen 
Zeilstra (K3GTa), Arent Piek (K4V/K5V), Stan Baggen (K3H/K5V) en Ilse van der Hulst (K6Vc). 
We zoeken nog aanvulling van 2 ouders met kinderen in de brugklas, zodat elk schooljaar 
vertegenwoordigers heeft in de ouderraad. Wilt u de ouderraad compleet maken? Aarzel 
dan niet om ons een berichtje te sturen. 

 * (tussen haakjes de klas waar zoon en/of dochter zit) 

We zullen de nieuwsbrieven vaker gebruiken om jullie op de hoogte te houden. We kijken uit 
naar jullie berichten! 

De Ouderraad 
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MOL gesprekken 
De mentor/ ouder/ leerling gesprekken die plaats zouden vinden op 24 of 25 januari in de 
avond zijn verplaatst naar 17 en 18 januari gedurende de dag. Ouders zullen zich in kunnen 
schrijven via een first come first serve methode op een zelfgekozen slot. Hierover op een 
later moment meer informatie. 

 

TTO informatie avond 
Op 27 oktober hosten wij een online informatie avond over het TTO- onderwijs. Van 19:00 tot 20:00 
kunt u vanaf uw eigen bank aansluiten via een MS teams link. U zult hiervoor uitgenodigd worden 
per mail en deze uitnodigingen gaan er volgende week uit. 
We hebben een viertal sprekers die gezamenlijk het verschillende aspecten van het TTO onderwijs 
belichten.  
 

 

Belangrijke data in november en december 

Datum Onderwerp 

Ma 8 nov Les vanaf lesuur 4 

Wo 17 nov Sportdag 

18 nov t/m 19 nov Verkort lesrooster 

22 t/m 23 nov CBO screening 

24 nov Ontwikkeldag docenten (leerlingen 
vrij) 

25 nov t/m 1 dec Start toetsweek 1 

13 dec Les tot en met lesuur 3 

22 dec Uitreiken rapport 1 

24 dec Assembly TTO en kerst met mentor 

 

 


