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AGENDA 
 
2 november start PSO voor klas 2A en 2B 
6 november contactavond 
15 november theater workshops “Pesten, Wat doe jij?” voor klas VA, VB  
 en de 1e klassen 
19 november Leerlingen om 12.50 uur vrij (zie scholing Welkom op school) 
20 november theatervoorstelling voor de 2e klassen 
4 december voorlichting Nederlandse Spoorwegen “Luisteris” 
4 december Sinterklaasviering  
 

 
OKBG  
Afgelopen dinsdagavond 30 oktober is de ouderklankbordgroep voor de 1e keer bijeen 
geweest. Bijna alle klassen zijn vertegenwoordigd in de OKBG, alleen vanuit klas VB missen 
we ouders. 
Er zijn veel zaken aan de orde gekomen en geëvalueerd. 
De school doet haar voordeel met de opmerkingen van de ouders. Afgesproken is dat we 
vanuit de ouders van een klas, alle ouders een stel vragen sturen, waarmee we de volgende 
OKBG aan de slag kunnen. De volgende OKBG zal zijn op 15 januari ’19. 
 
 
Contactavond 
Op 6 november a.s. vindt de eerste contactavond plaats. Hiervoor wordt u uitgenodigd door 
de mentor van uw kind (de mentor benadert 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. 
 



 

 
Theater workshops “Pesten, Wat doe jij?”  
Wanneer: 15 november 2018 
Waar: op school 
Voor wie: klas VA, VB, 1A, 1B en 1C 
 
Wat doe jij? is inspringtheater in de klas: een theatrale workshop waarbij leerlingen samen 
met de acteurs verschillende scenario’s uitproberen. Het thema daarbij is (digitaal) pesten. 
De tafels en stoelen gaan aan de kant en de acteurs spelen een korte scène, waarin duidelijk 
sprake is van een pest-situatie en waarin de verschillende partijen die hier een rol in spelen 
herkenbaar worden neergezet. De spelleider nodigt de leerlingen vervolgens uit om te 
reageren: ben je het eens met wat hier gebeurt? Wat zou je kunnen doen om het op te 
lossen? Samen met de acteurs proberen de leerlingen hun suggesties uit. 
 
 
Scholing Welkom op school 
Op maandagmiddag 19 november a.s. zijn de leerlingen om 12.50 uur vrij vanwege een 
scholing voor het personeel van de school. 
 
We verzoeken u de aangepaste eindtijden door te geven aan het vervoersbedrijf (als u kind 
gebruik maakt van de taxivervoer). 
 
 
Theatervoorstelling “Geh@ckt” 
 Wanneer:  20 november 
 Tijd:  13.30 uur  
 Waar:  Theater “De Steeg”, Antillenstraat 9 
 Vervoer: Fiets (leerlingen komen met de fiets naar school) 
 Voor wie:  2e klassen, de 2e klas leerlingen zijn na de voorstelling vrij. 
 
 
Geh@ckt is een voorstelling over kritisch en veilig gebruik van (social) media en vooral over 
het fenomeen sexting: het verzenden/ontvangen van seksueel getinte teksten, foto’s en 
filmpjes. Iedereen heeft een mobieltje op zak en alles wordt vastgelegd en gedeeld. De 
‘normale’ momenten, maar ook de intieme. En jongeren zijn impulsief. Als ze een keer flink 
boos zijn, of niet nadenken over de consequenties, zijn ze maar één klik verwijderd van een 
catastrofe. 
 
Sinterklaasviering 
Op 4 december gaan we in alle klassen de verjaardag van Sinterklaas vieren tijdens project. 
In de meeste klassen zijn er al lootjes getrokken. We hebben met elkaar afgesproken dat 
leerlingen naast het kadootje (max 5 euro) ook een surprise en een gedicht maken. 
De grote vraag blijft natuurlijk; Zal Sinterklaas ons dit jaar ook vereren met een bezoek? 
 
Vol verwachting klopt ons hart. 
 
 
 
 
 


