
De afgelopen periode is er met de
praktijkdocenten gesproken over de het
dragen van veiligheidsschoenen tijdens de
praktijkvakken waar dat in het werkveld ook
vereist is. Er is hierbij gekeken naar de
werkzaamheden die op school worden
gedaan en naar wat de arbowet voorschrijft.
Vanaf het tweede semester (23 januari) is
het de bedoeling dat er bij de vakken:
Groen, Hout, Metaal, Koken, Horeca
(keuken) en Schilderen (vanaf de
vooropleiding) veiligheidsschoenen
gedragen zullen worden. Ook tijdens de
stage kan het zijn dat er
veiligheidsschoenen gedragen moeten
worden. Dit is afhankelijk van de sector waar
de leerling stageloopt. Hoe we dit precies
gaan uitvoeren en financieren, zal eerst nog
worden besproken met de MR. Dit zal
tijdens de volgende MR-vergadering op 29
november worden besproken, u krijgt
daarna een terugkoppeling via de
nieuwsbrief. 

Sinds enkele jaren wordt
binnen het Praktijkonderwijs
een officieel diploma
toegekend wanneer leerlingen
gedurende hun school
loopbaan diverse verplichte
onderdelen behalen. Denk
hierbij aan een succesvolle
stage, het behalen van het
EHBO diploma en het voldoen
aan de aanwezigheidsnorm
van 80%. Dit schooljaar zullen
alle leerlingen, die van school
gaan, op 14 juni 2023 worden
gebeld door hun mentor en
horen of zij hun diploma of
getuigschrift hebben behaald. 
Voor meer informatie over de
diploma eisen verwijzen wij u
graag door naar de website.

PRO DIPLOMA
Dit schooljaar gaan we
met onze leerlingen uit
de S-klassen naar een
Kerstmarkt in Kleve. De
activiteit staat gepland
op maandag 28
november 2022. Zie de
bijgevoegde uitnodiging. 
*Afmeldingen lopen via
de directie.

KERSTMARKT 

Aan de stageboekjes van de
leerlingen is slechts zelden
te zien dat alle ouders het
stageboekje hebben
getekend als zijnde
gezien/gelezen. 
Een oproep aan ouders om
hun zoon/dochter actief te
bevragen aan de hand van
het stageboekje over de
stage en de leerpunten.

OPROEP! STAGE BOEKJES

VEILIGHEIDSSCHOENEN

De leerlingen van de beroepsvorming hebben
gevraagd of zij de pauzes buiten het schoolplein
mogen houden. Namens de leerlingen is er daarna
een plan ingediend. Dit plan hebben we
besproken met de leerlingenraad, de MR en het
team. We leren de leerlingen naarmate ze ouder
worden om goede keuzes te maken en zich
verantwoordelijk te voelen voor hetgeen ze doen,
ook tijdens de vrije momenten. De leerlingen
krijgen de komende weken de mogelijkheid om
een aantal pauzemomenten buiten het
schoolplein te houden. We hopen natuurlijk dat de
pauzemomenten goed gaan verlopen en we
definitief kunnen overgaan op het verruimen van
de regels. 

PAUZE REGELS

Beste ouders/ verzorgers! Via deze weg willen wij (de mentoren van
de bovenbouw klassen), jullie graag informeren over een aantal
belangrijke zaken, processen en gebeurtenissen binnen MijnSchool. 

Vragen? Mail de mentor van uw kind.

Veel leesplezier!
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