
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Hierbij de nieuwsbrief namens het Mijnschoolteam. Na het algemene nieuws leest u het nieuws over 
de basis- en beroepsvorming.  

Algemeen nieuws:  
 
Nieuwe collega’s:  we hebben een aantal nieuwe collega’s aangenomen. Dit zijn  Art van Gastel, Eva 
Bosch en Maarten Kok. Zij worden als technisch onderwijsassistent ingezet bij de basisvorming. We 
merken dat veel leerlingen baat hebben bij de extra hulp in de klas.  
Daarnaast hebben we een nieuwe orthopedagoog, Bert van Oostende. Hij  wordt ingezet als Time-
out medewerker en hij ondersteunt het zorgteam. Arjette Bakker hebben we aangenomen als extra 
mentor, ze draait mee met een tweede klas. 
 

 
Laptops: we hebben voor de leerlingen laptops aangeschaft waarmee zij 
kunnen werken op school. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee! Het is fijn 
dat de leerlingen leren omgaan met een laptop en opdrachten voor taal 
en rekenen nu op de laptop kunnen maken.  

De maandopening:  afgelopen maandag was de eerste maandopening sinds lange tijd. We konden 
weer samen in de kantine zitten zonder 1,5 meter afstand. Samen met de leerlingen hebben we 
gesproken over verschillende thema’s. Ook onder andere over de oorlog en wat dit betekent voor 
iedereen. 
 
Het lesrooster: ondanks alle zieken lukt het gelukkig redelijk om zoveel mogelijk lessen door te laten 
gaan! We zijn dan ook blij dat veel collega’s extra willen werken. 
 
De Time-out en schoolcoach: elke dag kan de leerling gebruik maken van de TO voorziening. Dit 
betekent dat als het even niet goed gaat in de les of als de leerling even rust nodig heeft, dat hij/ zij 
gebruik kan maken van de Time-out. In de Time-out is er altijd iemand aanwezig die met de leerling 
praat en ook kijkt of de leerling weer naar de les kan. De schoolcoach, helpt de leerlingen die extra 
hulpvragen hebben. Melissa Ramon is sinds kort onze nieuwe schoolcoach. Maaike Hesseling heeft 
onze school verlaten.  
 
De bibliotheek: de schoolbibliotheek heeft een nieuwe plek gekregen. Leerlingen kunnen een boek 
lenen of even lezen in de bibliotheek. Twee ouders zijn vrijwilliger geworden bij de school en regelen 
het uitlenen van de boeken. We zijn blij dat de bibliotheek goed draait en leerlingen ontdekken dat 
lezen ook ontspannend kan zijn. 
 
De schoolkantine: de plannen voor de nieuwe schoolkantine zijn bijna klaar. Met de leerlingenraad 
kijken we naar de inrichting, nieuwe meubels etc. We hopen dat we voor het nieuwe schooljaar een 
gezellig ingerichte kantine hebben. 
 
Ouderenquête: de ouderenquête gaat van start. We willen u vragen om de vragen te beantwoorden 
die gaan over onder andere veiligheid, ICT middelen en het lesprogramma. Het invullen duurt slechts 
5 minuten. We vinden uw mening belangrijk. Onderaan in deze brief vindt u de link.  
 
 
 
 



Nieuws vanuit de basisvorming: 
 
EHBO: de leerlingen uit de groepen twee zijn druk bezig met de voorbereiding van hun EHBO 
examen. Het EHBO examen telt mee voor het Pro diploma. Het examen is in de maand juni. 
 
MaS: de leerlingen uit de basisvorming zijn bezig met het lopen van de maatschappelijke stage.  
De maatschappelijke stage is een stage waarbij de leerling vrijwilligerswerk doet bij een instelling, 
sportvereniging of bijvoorbeeld een buurthuis. Zo werken we aan goed burgerschap. Het MaS bewijs 
dat de leerlingen kunnen halen is ook weer een onderdeel van het Pro diploma.  
 
Sportdag: 4 april zijn er extra sportactiviteiten. 
 

Klusploeg groen: een aantal leerlingen heeft gesolliciteerd bij  
de onderneming. Ze zijn aangenomen en doen allerlei werkzaamheden  
in de tuin. Ze werken momenteel aan de bouw van een kippenhok in de 
schooltuin. Dit betekent dat we binnenkort Mijnschoolkippen hebben  
…en hopelijk ook wat eieren. 
 
 

Nieuws vanuit de beroepsvorming: 
 
De groenopleiding: een kleine groep groenleerlingen is momenteel op werkweek in Zeeland. De 
groenleerlingen doen daar hovenierswerkzaamheden op een groot landgoed. De leerlingen van de 
opleiding doen aan het einde van dit jaar examen. 
 
De Entreeopleiding: de leerlingen van de ROC groep krijgen extra rekenles aangeboden voor het 
kunnen rekenen op niveau 2F en 3F. 
 

De NIL-lasopleiding: drie leerlingen hebben inmiddels  
hun lasopleiding gehaald. Aan het lasexamen worden  
hoge eisen gesteld. Mooi dat er weer een aantal dit  
diploma hebben gehaald. 
  
 

 
De opleiding machinale houtbewerking: twee leerlingen hebben hun laatste module houtbewerking 
afgerond en zijn geslaagd voor de opleiding. Een aantal andere leerlingen hoopt voor de 
zomervakantie de opleiding af te ronden. 
 
IVIO examens: de leerlingen uit de groepen twee en hoger, oefenen met IVIO examens. De leerlingen 
worden zo uitgedaagd om te laten zien wat ze kunnen. Eind maart is het officiële proefexamen. 
Indien ze dit halen mogen ze in mei  meedoen aan het officiële examen voor taal en rekenen. 
 
De opleiding VCA: we zijn supertrots op de leerlingen die hun VCA veiligheidsexamen hebben 
gehaald. Een aantal jongens van de techniek heeft dit examen gedaan. De hele groep is geslaagd voor 
dit moeilijke examen!  
 
De opleiding winkelvaardigheden: ondertussen zijn er weer twee leerlingen geslaagd voor het SVA- 
2 examen. De leerlingen hebben examen gedaan bij het stagebedrijf. 
 



De opleiding werken in de zorg: aan het einde van het schooljaar doen de leerlingen examen. 
Binnenkort gaan de leerlingen naar een verzorgingstehuis om te wandelen met bewoners en helpen 
ze mee met het organiseren van een maaltijd voor ouderen! 
 
De opleiding horeca: de leerlingen werken hard aan de exameneisen. Zo moeten ze bijvoorbeeld 
binnen een bepaalde tijd een maaltijd kunnen koken. Het examen voor keukenassistent  is op 14 juni. 
 
De opleiding vorkheftruck:  twee leerlingen starten binnenkort met de opleiding tot 
vorkheftruckchauffeur. De opleiding wordt gegeven in Nijkerk.  
 
Mijnbedrijf: leerlingen die tijdelijk geen stage konden lopen hebben gewerkt in Mijnbedrijf. 
Mijnbedrijf werkt onder andere samen met St. Jansdal. De leerlingen hebben voor het St. Jansdal 
testmaterialen verpakt en ook houden zij een deel van het ziekenhuisterrein netjes. St. Jansdal is erg 
blij met deze samenwerking en voor de leerlingen betekent het dat ze waardevolle werkzaamheden 
doen.  
 

De gezonde school, sport & bewegen: voor een aantal 
jongeren zijn er extra sportactiviteiten georganiseerd. We 
werken onder andere samen met sportschool Idema. We 
vinden het belangrijk dat leerlingen ook buiten school 
voldoende bewegen en hier plezier aan beleven. Gijs Kooijman 
en Mark Aarts (sportcoach) motiveren de leerlingen om 
voldoende lichaamsbeweging te hebben. 
 
In de schooltuin wordt binnenkort een groot sporttoestel 

geplaatst, zo kunnen de leerlingen ook tijdens hun pauze extra bewegen.  
 
Zeil en sportkamp: 1, 2,en 3 juni gaat een groot aantal leerlingen van de S- klassen op kamp. Het 
kamp wordt gehouden in Friesland. Leerlingen kunnen leren zeilen en er worden allerlei 
sportactiviteiten georganiseerd. 
 
Stage & werk: een groot aantal leerlingen is  al uitgestroomd en heeft dit jaar een baan gekregen. 
Een knappe prestatie! 
 
MR: Door Corona ging dit schooljaar de startavond niet door. Samen met de MR kijken we of we aan 
het begin van het nieuwe schooljaar jaar een goed contactmoment kunnen realiseren tussen ouders, 
leerling, de mentor en de vakdocent.  
 

Goede doelenacties: voor Oekraïne zijn we een actie gestart. Leerlingen kunnen 
bij de schoolwinkel een zak paaseitjes kopen voor dit doel.  
Voor de Stichting Wensambulance hebben we ondertussen al 270 euro 
ingezameld! Dit doel is door de leerlingen gekozen als goede doel voor dit 
schooljaar!  
De leerlingen bakken onder andere koeken om extra geld in te zamelen. 
 
 

 
Hierbij de link voor het invullen van de enquête, u doet toch ook mee? 
 
… 
 
Een vriendelijke groet namens het Mijnschoolteam. 

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/R256C6Y

