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Rapport

Deze week ontving uw zoon of dochter het rapport
over periode 1.
In het rapport staan de resultaten van de
afgelopen periode en is de werkhouding te zien.
De resultaten bij de sociale competenties
(luisteren, samenwerken, inzet en zelfstandigheid)
zijn het gemiddelde van alle vakken. In Magister
kunt u via uw zoon/dochter inloggen om alle
resultaten van uw zoon of dochter per vak te zien.
In het nieuwe kalenderjaar ontvangt u via de
mentor een uitnodiging voor de IOP-gesprekken
die op dinsdag 21 of donderdag 23 januari zijn.
Het rapport zal dan met u en uw zoon of dochter
besproken worden. Het rapport maakt onderdeel
uit van het portfolio en moet tijdens de IOPgesprekken weer getekend ingeleverd worden.
Voorafgaand aan de gesprekken vinden op
maandag 13 januari de coachingsgesprekken
plaats met uw zoon of dochter. Die dag vervallen
de reguliere lessen.

Wij wensen u
fijne feestdagen en een FIT 2020!
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Agenda
21 december t/m 5 januari
Kerstvakantie
9 januari
Afname NiO 3e jaars
13 januari
Coachingsgesprekken

December
De oliebollen zijn weer bruin gebakken tijdens de
sector Horeca, maar ook de geplande kerstactiviteiten zijn weer goed verlopen.
Er is genoten van heerlijk meegebrachte hapjes
tijdens een super gezellig kerstontbijt en alle
leerlingen hebben donderdag of vrijdag een
sportief uur doorgebracht op de schaatsbaan.
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16 januari
Studiemiddag
Ll vrij vanaf 12.00 uur
21 en 23 januari
IOP-gesprekken
6 februari
Open Dag
17.00 – 19.00 uur

Topgeschenken
We zijn weer uitgenodigd door het bedrijf “Topgeschenken” en “Topboemen.nl”
in Nieuw-Vennep om in deze drukke decembermaand te komen helpen.
Leerlingen uit de tweede klas zijn hier tijdens schooltijd heen geweest om te
helpen met het tellen en inpakken van cadeaukaarten. De leerlingen zijn in
groepjes van 2 zelfstandig aan de slag gegaan.
Het geld wat hiermee is verdiend is deels voor de Cliniclowns en deels voor
een schoolreisje aan het eind van het schooljaar. Het doel van deze groepssnuffelstage is de leerlingen voor te bereiden op het stagelopen in de derde
klas. Leerlingen ervaren wat werken inhoudt, ze leren samenwerken, zien hoe
je je moet gedragen op een werkplek en wat het verschil is tussen school en
stage.

Hulppieten
Sinterklaas is weer in het land geweest en dat betekende dat er voor 5
december weer heel veel cadeautjes moesten worden ingepakt. Voor de 2e
jaars leerlingen van Handel & Verkoop een prima oefening en Sinterklaas
werd meteen een beetje uit de brand geholpen.
Ook de sector Verzorging heeft zijn steentje bijgedragen door 100 kilo
strooigoed tot kleine uitdeelzakjes te verpakken.

PrO-krant
De PrO-krant heeft ons Fit Happens programma ontdekt en daar wilden ze
graag meer over weten om andere scholen hierover te informeren. In de PrOkrant van december wordt een hele pagina hieraan gewijd. Mocht u graag het
hele artikel terug willen lezen dan kunt dat op onze website vinden. Natuurlijk
zijn wij hier trots op.

Moneyways
De afgelopen 3 weken hebben de 4e en 5e jaars leerlingen die op maandag
en/of donderdag op school zijn, gastlessen gekregen over geldzaken. Uit
onderzoeken van het Nibud blijkt dat één op de vijf Nederlandse jongeren
grote risico’s neemt als het op geld aankomt. Veel jongeren hebben geen
zicht op hun inkomsten en uitgaven en kunnen hierdoor in geldproblemen
komen. Jonge rolmodellen (tussen de 16-26 jaar) gingen in gesprek met de
leerlingen. Door over hun eigen ervaringen te vertellen konden ze veel met de
leerlingen bespreken en belangrijke onderwerpen aansnijden. Er is gesproken
over budgettering, wat verandert er als je 18 jaar wordt, welke verzekeringen
zijn er, hoe kom je in en uit de schulden, wat kost het ongeveer als je op jezelf
gaat wonen, geld uitlenen aan anderen enz.
We merkten dat onze leerlingen al heel veel zelf wisten maar ook zeker veel
nieuwe dingen hebben gehoord/ geleerd. Het was mooi om te zien dat de
leerlingen heel actief mee hebben gedaan tijdens de lessen en het zelfs
jammer vonden dat de lessen waren afgelopen!
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