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AGENDA 
 
9 oktober voorlichting Nederlandse Spoorwegen “Luisteris” 
15 oktober onderwijsdag, leerlingen zijn de hele dag vrij 
22 t/m 26 oktober herfstvakantie 
29, 30 en 31 oktober leerling besprekingen. Leerlingen zijn om 11.45 uur vrij  
2 november start PSO voor klas 2A 
6 november contactavond 
7 november sart PSO voor klas 2B 
15 november theater workshops “Pesten, Wat doe jij?” voor de 1e klassen  
20 november theatervoorstelling voor de 2e klassen 
 

 
 
 
4 mijl 
Zondag 14 oktober a.s. lopen we, met een aantal leerlingen van onze school, de 
4 mijl van Groningen. We zijn te herkennen aan de gele shirts met ons logo. 

Het zou geweldig zijn als er familie en vrienden komen kijken om onze leerlingen aan te 
moedigen.  
Komt allen kijken! 

We wensen onze lopers veel succes. 
 
 
 
Onderwijsdag 
Op maandag 15 oktober zijn de leerlingen vrij i.v.m. een onderwijsdag voor het personeel. 
Vanuit Openbaar onderwijs Groningen wordt voor alle medewerkers een Onderwijsdag 
georganiseerd, in de ochtend vooral informatief, in de middag gaan scholen uit de wijk (PO 
en VO) met elkaar in overleg. Centraal staan de ontwikkelingen vanuit Curriculum.nu 
Website; https://curriculum.nu/ 
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LVS en Leerling besprekingen 
De komende weken gaan alle docenten die uw zoon/dochter/pupil lesgeven het 
leerlingvolgsysteem (LVS) in vullen. In dit LVS staan 7 competenties en de vorderingen van 
de leerling centraal. Bij deze 7 competenties moet u o.a. denken aan omgaan met anderen, 
samenwerken en reflecteren op eigen gedrag. 
Tijdens het contactgesprek krijgt u inzage in het ingevulde LVS van uw zoon/dochter/pupil. 
Tijdens de leerling besprekingen staat het LVS centraal. 
 
Op 29, 30 en 31 oktober zijn de leerlingen om 11.45 uur vrij i.v.m. de leerling besprekingen. 
We verzoeken u de aangepaste eindtijden door te geven aan het vervoersbedrijf (als u kind 
gebruik maakt van de taxivervoer). 
Indien uw kind niet om 11.45 uur naar huis kan of opgehaald kan worden, dan verzoeken we 
u contact met school op te nemen.   
 
Contactavond 
Op 6 november a.s. vindt de eerste contactavond plaats. Hiervoor wordt u uitgenodigd door 
de mentor van uw kind (de mentor benaderd u). De mentor bespreekt dan met u de eerste 
ervaringen en de resultaten van uw zoon/dochter/pupil. Ook is er vanzelfsprekend ruimte 
voor vragen en opmerkingen van uw kant. 
 
PSO voor vmbo 2 leerlingen 
Om leerlingen uit VMBO-2 beter op hun beroepsmogelijkheden voor te bereiden starten we 
in week 44 met de lessen PSO. PSO staat voor praktische sector oriëntatie. De nadruk ligt 
ook op oriëntatie. Leerlingen maken kennis met een aantal sectoren binnen het VMBO. 
 
Klas 2A start met Techniek Breed op vrijdag 2 november, klas 2B start met Handel 
administratie op woensdag 7 november. 
 
Alle PSO momenten zijn op wisselende momenten, maar tijdens lestijd. De leerlingen 
vertrekken in de meeste gevallen vanuit de Simon van Hasseltschool naar de Leon van 
Gelder. De mentor maakt hierover afspraken met de leerlingen. 
 
Introductiekamp 
Het introductiekamp is volledig volgens plan verlopen. Leerlingen hebben de 1e weken op 
school elkaar leren kennen, met elkaar leren omgaan en kennisgemaakt met de 
personeelsleden. 
Vervolgens hebben ze een volgende stap kunnen maken buiten de school in Roden. Het 
was erg gezellig. Het weer werkte niet mee, maar dat mocht bij zowel leerlingen als bij de 
medewerkers de pret niet drukken. 
Op de website van school krijgt u een mooi overzicht over de drie dagen. 
http://simonvanhasselt.nl/index.html 
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