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Het schoolterrein gaat iedere dag om 8.20 uur open. Ga direct naar binnen via 
je eigen ingang. 

Hoest je, ben je verkouden of heb je keelpijn? Blijf dan thuis. 

 
1. We zijn gestart! 

 
Op 2 juni is onze school weer open gegaan. Weliswaar met kleine groepjes zijn inmiddels alle 
leerlingen in de gelegenheid geweest om deel te nemen aan de lessen. We zijn momenteel 
nog niet in de gelegenheid om alle lessen aan te bieden vanwege de RIVM richtlijnen. Voor 
de leerlingen valt het soms niet mee om het aangepaste lesrooster goed te kunnen volgen. 
Op grote lijnen komt het er op neer dat de leerlingen de ene week op maandag, woensdag 
en vrijdag aanwezig zijn en de andere week op dinsdag en donderdag. Zo hebben de 
leerlingen in 2 weken de lessen kunnen volgen die wij momenteel aan kunnen bieden. 
Een aantal leerlingen zouden met hun stages starten. Vanwege de richtlijnen, maar ook 
vanwege de recessie kunnen momenteel nog niet alle stages volgens planning worden 
uitgevoerd. Omdat enkele leerlingen (uit de derde klas) vanwege de voorgenomen stage ook 
niet zijn ingepland voor een deel van de praktijkvakken kan het zijn dat er voor hun 
momenteel minder aanbod is.  
Compliment! 
We zijn nu weer twee weken open en opvallend is de grote discipline van de leerlingen. Zij 
houden zich erg goed aan de regels en afspraken en zijn zich bewust van de 
gezondheidsrisico’s. Iedere ochtend worden de leerlingen bij 3 ingangen van onze school 
ontvangen. We vragen hen of ze klachten hebben en om de handen te ontsmetten. Dit 
verloopt probleemloos. Het aangepaste lesrooster vraagt soms wel wat aandacht maar ook 
daar komen we samen uit. Bij deze geven wij een groot compliment aan alle leerlingen! 
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2. Vakken kiezen voor klas 2, 3 en 4 
 

Normaal gesproken zouden we de ouders van onze leerlingen uit de 1e klas informeren over 
de vakken keuzes in klas 2, 3 en 4. Vanwege de corona crisis is deze informatie avond niet 
door gegaan. 
 
Toelichting: 
In de 1e klas maken alle leerlingen kennis met ons gehele praktijkvakkenaanbod. Wij bieden 
14 keuzemogelijkheden aan in klas 2, 3 en 4. De leerlingen maken hun keuzes aan de hand 
van een keuzeformulier. De leerlingen kiezen op basis van hun motivatie en bepalen een 
volgorde (ranking) van 1 tot en met 14. Op dit moment worden de leerlingen ingeroosterd. 
Wij doen ons best om de hoogste keuzes te honoreren. Dat lukt vaak maar niet altijd. We 
moeten dan soms ook lagere keuzes toewijzen. 
De leerlingen in klas 2 en 3 hebben op 5 dagdelen praktijkles (maandagmiddag, 
dinsdagochtend en middag, donderdagochtend en middag). We werken in de praktijklessen 
meestal in dagdelen. Soms hebben de leerlingen de hele lesdag hetzelfde praktijkvak. 
De leerlingen uit de 4e klas hebben één dagdeel praktijkles (maandagmiddag of 
dinsdagochtend of dinsdagmiddag). 
Naast de keuzevakken zijn er ook verplichte vakken: in klas 2 is dat EHBO en in klas 3 is dat 
STAP. STAP is het stagevoorbereidingsproject waaraan alle leerlingen moeten meedoen voor 
dat ze stage gaan lopen. STAP wordt in het bedrijf SHD aangeboden (Molenweg 81A, Oss). 
Behalve in onze school bieden wij ook lessen aan buiten onze school. Zo zijn er lesplaatsen 
bij de supermarkt, op kleine bouwprojecten, bij VDL masten en soms ook bij Brabant Zorg of 
bij kleine groenprojecten.  
Door de leerlingen te laten kiezen proberen wij ze goed mogelijk aan te sluiten bij de 
motivatie van leerlingen. De leerlingen mogen iedere 3 maanden opnieuw hun 
praktijkvakken pakket kiezen. Soms zijn leerlingen gebaat bij extra rekenen en taal les. 
Leerlingen kunnen daar ook voor kiezen in plaats van een praktijkvak.   
Leerlingen uit de derde klas die hebben meegedaan aan STAP mogen vanaf eind november 
stage gaan lopen als ze voldoende beoordeeld zijn op stagegeschiktheid. 
 

3. Het rapport 
 

Vanwege de corona crisis kunnen wij geen rapport aanbieden met de onderbouwing die we 
gewend zijn. Immers niet alle lessen zijn door gegaan en niet alle leerlingen waren in staat 
om mee te doen met lessen op afstand of te werken aan de opgestuurde lesmaterialen. Het 
rapport zal deze keer dan ook niet volledig zijn en soms beperkt tot alleen enkele 



 

opmerkingen. Vakken die we momenteel niet kunnen beoordelen (op deelname, inzet en 
vooruitgang) worden niet of gedeeltelijk ingevuld. 
U wordt in de gelegenheid gesteld om met de mentor een telefonisch (of online) gesprekje 
aan te gaan op 6 of 7 juli.   U ontvangt daar voor nog bericht. 
 

4. De ouderavond 
 

De ouderavond op 7 juli gaat niet door. U wordt in de gelegenheid gesteld om op 6 of 7 juli 
telefonisch (of online) met de mentor te spreken. U ontvangt daar bericht over. 
 

5. De diploma uitreiking 
 

 
Onze diploma uitreiking vindt plaats op 
maandag 15 juni. Omdat wij niet zoals 
gebruikelijk met een grote groep 
geslaagden en hun ouders en collega’s bij 
elkaar mogen komen heeft de werkgroep 
een andere aanpak georganiseerd. 
De leerlingen worden in een auto verwacht 
en rijden een parcours (met muziek) over 
ons schoolterrein. Onderweg zijn er maar 

liefst 6 haltes met een activiteit. Voor iedere leerling apart! Wij zijn heel benieuwd hoe dit 
zal verlopen en we hebben er volop vertrouwen in dat het een bijzondere en gezellige 
happening zal worden. 
 

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd! 



 

 

 

 

 


