
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OKBG 
Op 25 januari jl. heeft de OKBG voor de 2e keer dit jaar vergaderd.  
Hoofdthema was de omgang met NT2 leerlingen. Namens de NT2-werkgroep hebben Bouke, Anne 
en Sandra verteld over hun ervaringen en werkzaamheden. 
We hebben naast de TaalWerkPlaats nu ook een TaalWerkPlaats voor NT2 leerlingen. 
Onze NT2 leerlingen maken mooie vorderingen bij ons op school, onderzoek van Bouke wijst dit uit. 
De laatste twee jaren werken we nauw samen met het Alfa College, met name met de opleiding 
Interculturele opvoedcoach, deze studenten zorgen voor verbinding, ze tolken en ze helpen mee 
begrip voor cultuurverschillen te kweken. 
Onze volgende vergadering is 18 april. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
In de week van 1 februari heeft u een email van ons ontvangen met het verzoek een enquête in te 
vullen. Het betreft een tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek doen we, omdat we het belangrijk 
vinden om te werken aan de verbetering van ons onderwijs. We hopen dan ook ouders/verzorgers de 
enquête zullen invullen. Ouders/verzorgers vullen de vragenlijst anoniem in. De school ziet alleen de 
resultaten van het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek plaatsen we op de  
website: www.scholenopdekaart.nl. Ouders/verzorgers van toekomstige leerlingen kunnen de 
resultaten van het onderzoek meenemen in hun schoolkeuze. 
 
We vragen onze leerlingen ook om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is voornamelijk gericht 
op de lessen  in de school. 
 
Leerling besprekingen, leerlingen vrij 
Op 21 februari a.s. zijn de leerlingen de hele dag vrij wegens de leerling besprekingen. 
We adviseren ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die met de taxi naar school gaan deze datum z.s.m. 
door te geven aan de centrale van het betreffende vervoersbedrijf. 
 
Scholing personeel, leerlingen vrij 
Ook op 22 februari a.s. zijn de leerlingen vrij. De medewerkers hebben ’s ochtends een 
scholingsbijeenkomst ‘Restorative Practice’, aansluitend is de open dag voor kinderen van de 
basisscholen en hun ouder(s)/verzorger(s). 
 
Toelatingsgroepen 
De komende periode zullen er met regelmaat weer groepjes aankomende leerlingen op school komen 
kennismaken. Spannende tijd voor onze eigen leerlingen, ze zien soms leerlingen die ze al kennen 
van hun vorige school. 

Tienerschool 

 

NIEUWSBRIEF februari 2023 
 

 

AGENDA 
 
21 februari - Leerlingen hele dag vrij  
   (vanwege leerling besprekingen) 
21 en 22 februari - Open dagen 
22 februari  - Leerlingen hele dag vrij, i.v.m. scholing personeel  
     en open dag 
23 februari - Schoolfeest 
27 februari t/m 3 maart - Voorjaarsvakantie 
7 maart - Zaalsportdag 
 - Contactavond 
31 maart - Uitreiking rapport 2 
 

http://www.scholenopdekaart.nl/


 

 
Schoolfeest 
Op 23 februari a.s. van 20.00 – 22.00 uur is er een schoolfeest voor de leerlingen.  
Inloop: vanaf 19.45 uur.  
Het schoolfeest is alleen voor leerlingen van de Simon van Hasseltschool (voor meer informatie 
verwijs ik u naar bijgevoegde brief). 
 
Contactavond 
Het kan zijn dat de mentor van uw kind u uitnodigt voor een gesprek op  
7 maart a.s.  Mocht u geen uitnodiging ontvangen voor deze avond, dan kan het zijn dat de  mentor u 
uitnodigt voor een andere dag, of omdat een gesprek op dit moment niet noodzakelijk is. 
 
Zaalsportdag 
Op 7 maart a.s. houden we onze zaalsportdag in de sporthal Vinkhuizen. De brief m.b.t. de zaalsportdag 
ontvangt u binnenkort. LET OP: de begin- en/of eindtijden kunnen op deze dag afwijken. 
We adviseren ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die met de taxi naar school gaan de aangepaste 
tijden, na ontvangen van de brief, door te geven aan de centrale van de betreffende vervoersbedrijf.  

 
 
 
Wij met z’n allen!! 

- We houden ons aan de looproute 

- we ventileren zoveel mogelijk 

- We ontsmetten onze handen bij binnenkomst 

- een mondkapje mag 


