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Nelleke Ruijters jarig
Marije Broekmans jarig
Studiedag
Studiedag
Marjon van Vlijmen jarig

Belangrijke data in december:
14 dec
19 dec
22 dec t/m 6 jan

Kerstgala
Kerstmarkt
Kerstvakantie

Metrum nieuws
Ontwikkelingen
Bijeenkomst ouders
Zoals aangegeven op de informatieavond worden er
dit schooljaar 3 ouderbijeenkomsten georganiseerd.
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met elkaar van
gedachten te wisselen en om te kijken waar wij als
school in kunnen verbeteren.
De eerste bijeenkomst hebben wij heel prettig
gevonden.
De zaken die zijn besproken zijn:
Contact ouders-school.
 Graag een contactmoment start schooljaar
voor overdracht en verwachtingen.
 Duidelijk rooster zonder afkortingen.
 Inzicht in leerlingvolgsysteem.
 Weten waar de leerlingen mee bezig zijn.
 Weten welk gezicht bij een naam hoort.
 Overgang so-vso
Kennis en sociale vaardigheden bij uitstroom
 Basis sociale vaardigheden
 Beleefdheidsnormen
 Omgaan met social-media
 Eigen verantwoordelijkheid nemen
(bijvoorbeeld door huiswerk/taak)
 Eigenaarschap
 Omgaan geld, tijd binnen de mogelijkheden
 Verkeersvaardigheid

Ervaring opdoen in de maatschappij/
werkveld
Uitstroom Plekken
Hier zijn veel ideeën gegeven. Deze worden gedeeld
met de stagecoördinatoren.
Goede overdracht van de leerling bij overstap LOL/
stage is belangrijk.
De vraag hierbij was: wat gebeurd er met leerlingen
die niet geplaatst worden.
Iedereen bedankt voor de waardevolle bijdrage.
De punten die zijn aangedragen worden besproken
in het team en hier zullen vervolgacties op komen.
Specifieke aandacht voor contactmomenten en
overzicht/ overdracht.
In de bijeenkomsten wordt ook het nieuwe
schoolplan besproken.
De volgende bijeenkomst is donderdag 31 januari
om 16.30 uur.
Afscheid en welkom
Sinds enige weken hebben wij een nieuwe collega op
de administratie, Jenette Ros.
Helaas gaan wij ook weer afscheid nemen van
collega’s.
Simone Bijl vertrekt op 1 december. Zij gaat
verhuizen naar Friesland
Miranda van der Meer vertrekt na de kerstvakantie.
Zij gaat werken in een woning met jongeren met
autisme.
Wij wensen Simone en Miranda veel succes!
Truus van der Spek heeft op 19 oktober afscheid
genomen. Zij is aan het genieten van haar pensioen.
De taken van Truus zijn overgenomen door
Melanie Valk mvalk@praktijkcollegehetmetrum.nl
en
Olga Tuijten otuijten@praktijkcollegehetmetrum.nl
Ondertussen hebben wij ook een nieuwe collega
gevonden voor klas 5/6B: Daniëlle van Ingen.
Welkom!
Voor de functie van Miranda en Simone lopen op dit
moment gesprekken.
Tevredenheidsonderzoek
Dit schooljaar wordt het tevredenheidsonderzoek
afgenomen bij leerlingen, ouders en personeel.
Voor de ouders gebeurt dit in de week van 26-30
november. In deze week zijn ook de leerlingoudergesprekken gepland.

Wij zorgen voor computers om het
tevredenheidsonderzoek af te kunnen nemen.
Sinterklaas
Wij vieren sinterklaas 5 december op school. Via de
leerkracht krijgt u te horen hoe de ochtend er uit
gaat zien.
Kerstmarkt 19 december
Dit jaar organiseren wij voor het eerst een
kerstmarkt op school.
Op deze kerstmarkt worden kaarsen en
kerstdecoratie verkocht die gemaakt zijn door de
leerlingen.
Er wordt ook gezorgd voor een hapje en een drankje
door onze leerlingen van de brancheopleiding
bedieningsassistent.
De officiële uitnodiging volgt.
Studiedagen
Maandag 12 november en vrijdag 23 november zijn
studiedagen, alle leerlingen van Het Metrum zijn vrij

