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Personele zaken 
Zoals u waarschijnlijk gemerkt zult hebben zijn we op school geconfronteerd met drie 
langdurig zieke docenten. Erg vervelend voor deze medewerkers, ook vervelend voor de 
organisatie. 
We zijn er ondertussen in geslaagd om voor alle drie vervanging te regelen, we verwelkomen 
mw. Saskia Hak, dhr. Edwin van Renesse en mw. Merle Herwig. 
We hopen vanzelfsprekend op een spoedig herstel van de zieken. 
Een ander vervelend effect van het bovengenoemde; de afgelopen weken hebben een 
aantal leerlingen door de organisatorische perikelen uitval van project gehad, we zullen dit 
voor 8 oktober opvangen, zodat we lesuitval zoveel mogelijk kunnen beperken. 
 
Introductiekamp 
Voor- en nadelen van het kamp, geschreven door een leerling 
Kamp vond ik dit jaar heel leuk. Er zijn dingen die ik wat minder vond, maar ook wat dingen 
die ik heel goed vond. 
 
Laten we positief beginnen.  
De slaapruimtes waren perfect. Mooi, ruim en veel privacy. Dat iedere kamer zijn eigen 
douche en wc met wasbak had, vond ik heel luxe en dan hoef je maar met 4 mensen op 1 
kamer. Wat wel weer minder was, dat je niet bij elkaar op de kamer mocht en dus als je met 
een paar mensen wou afspreken, kon dat alleen in het openbaar. Dat was wel jammer.  
 
De activiteiten konden ook minder, want je had weinig vrije tijd en dat vonden de mensen wel 
belangrijk, zodat ze niet de hele tijd bezig moesten zijn. 
 
Het fietsen vond ik niet zo erg, afgezien van het weer was het prima. Ik heb geen probleem 
met lange afstanden. Wat het dan wel weer is, dat als ik zo lang moet fietsen er wel wat 
tegenover moet staan. 
Ik bedoel daarmee, dat ik 1 nacht te weinig vind. Ik vind dat je iets pas echt een kamp kan 
noemen als het minimaal 3 nachten duurt, 1 nacht is geen echt kamp, maar ja, dat was het 
wel… denk ik. 
 
Op de website van school krijgt u een mooi overzicht over de drie dagen. 
https://simonvanhasselt.nl/nieuwsbericht/87613-schoolkamp-roden-2019.html 

AGENDA 
 
1 oktober  NS voorlichting Vandalisme, Luisteris (klas VA en VB)  
8 oktober  schoolfotograaf 
  NS voorlichting Vandalisme, Luisteris (klas 1D) 
13 oktober  4 MIJL van Groningen 
14 oktober  leerlingenbespreking, leerlingen om 11.40 uur vrij 
15 oktober  leerlingenbespreking, leerlingen om 11.45 uur vrij 
16 oktober  leerlingenbespreking, leerlingen om 11.40 uur vrij 
21 t/m 25 oktober  herfstvakantie 
29 oktober  contactavond, aanvang 20.00 uur 
5 november  NS voorlichting Vandalisme, Luisteris (klas VC en 1A) 
12 november  NS voorlichting Vandalisme, Luisteris (klas 1B en 1C)  
 

https://simonvanhasselt.nl/nieuwsbericht/87613-schoolkamp-roden-2019.html


 

Schoolfotograaf  
Op 8 oktober komt de schoolfotograaf op school om iedere leerling op de foto te zetten en er 
wordt een klassenfoto gemaakt. De foto’s zal door de fotograaf te koop 
worden aangeboden. 
Wanneer u de foto’s niet wenst te behouden, kunt u deze terugsturen naar 
de fotograaf.  
 
We gaan ervan uit dat iedereen op de foto gaat. Mocht u bezwaar hebben dat uw 
zoon/dochter/pupil op de foto komt, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken, door een 
mailtje te sturen naar info@simonvanhasselt.nl te sturen.  
 
4 mijl 
Zondag 13 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. 
 
 
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 14 en 16 oktober zijn de leerlingen om 11.40 uur vrij en op 15 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 11.40 (11.45) uur naar huis kan of opgehaald kan worden, dan 
verzoeken we u contact met school op te nemen.   
 
 
Contactavond 
Op 29 oktober 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 40 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 Zorg en Welzijn op vrijdag 4 oktober, klas 2B start met Handel 
administratie op vrijdag 4 oktober. 
 
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. 

mailto:info@simonvanhasselt.nl


 

NS Voorlichting Vandalisme  
 

Luisteris is het voorlichtingsprogramma van 
de Nederlandse Spoorwegen voor jongeren 
van 9-20 jaar. 
 

Machinisten en hoofdconducteurs bespreken hierin onbezonnen gedrag rondom het spoor 
en in de trein. 
Om jongeren bewust te maken van de gevolgen van agressie en groepsgedrag. 

Het voorlichtingsprogramma "Moondog" voor het voortgezet onderwijs ( 14-16 jaar ) wordt 

gebruikt bij ons op school. 

Het rollenspel en een eigen verhaal maken deel uit van een 2 uur durende voorlichting. 

Bovendien is de films getoetst door de NICAM kijkwijzer. 

 
 
VERKIEZING OUDERLID DEELRAAD Simon van Hasseltschool 
Er hebben zich 2 ouders kandidaat gesteld voor de functie van ouderlid deelraad SvH. 
Hieronder stellen zij zich voor en motiveren zij hun toegevoegde waarde voor de deelraad. 
__________________________________________________________________________ 
Kandidaat 1: 
Mijn naam is Jan Brilman, ik ben de vader van Mees Brilman (Doreen van Wieren is de 
moeder), die in sinds kort in de VC-klas zit. 
Ik ben werkzaam als docent aan de Hanzehogeschool Groningen (Instituut voor Engineering, 
opleiding Technische Bedrijfskunde). 
Hiervoor zat Mees op De Kimkiel, en daar ben ik plm. vijf jaar lid geweest van zowel de MR 
als de GMR (de gemeenschappelijke MR van verschillende scholen). 
Ik heb me ingezet voor de school (en de kinderen), omdat ik weet dat er altijd dingen 
‘spelen’, waarvan ik denk dat het beter is om samen (leerkrachten en ouders) te proberen 
oplossingen of verbeteringen te realiseren.  
Daarnaast is het gewoon leuk om betrokken te zijn bij de school die zich met hart en ziel 
inzet om het beste uit onze kinderen te halen. 
 

Kandidaat 2: 
Tijdens de ouderavond heb ik mij opgegeven om deel te nemen aan de MR. 
Mijn motivatie hiervoor is dat is graag betrokken ben bij allerlei zaken omtrent de school, 
leerkrachten en leerlingen. 
Verder ben ik van mening dat het goed is dat je als ouder ook mee kunt denken over 
bepaalde zaken binnen de school, zeker als dit van belang is voor de leerlingen en hun 
leerkrachten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Trea Weening-Hermse (moeder van Sem Weening klas VA) 
__________________________________________________________________________ 
 
In de centrale hal van de Simon van Hasseltschool zal van 7 tot en met 11 oktober 
2019 een stembus geplaatst worden, waarin u (middels een stempas) uw stem op één 
van bovenstaande kandidaten uit kunt brengen. Een stempas is te verkrijgen bij de 
balie van de Simon van Hasseltschool.  
De ouder met de meeste stemmen zal zitting nemen in de deelraad. 
 
 

 


