NIEUWSBRIEF
Praktijkonderwijs
November-December
2019
Uitstroom schoolverlaters

E-Mail

In schooljaar 2018-2019 zijn 92,6% van onze
schoolverlaters uitgestroomd naar betaalde arbeid,
beschermde arbeid, vervolgopleiding of zijn zij via de
gemeente opgenomen in een trajectbegeleiding naar
gepaste arbeid. Deze percentages worden landelijk voor
alle scholen voor Praktijkonderwijs met elkaar vergeleken.
Wij zijn bijzonder trots op dit resultaat.

Dit is de tweede nieuwsbrief van
schooljaar 2019-2020 die per email
aan u wordt verstuurd.
Wijzigt uw emailadres, geef dit dan
door aan de mentor. Heeft u geen
emailadres, dan krijgt u de
nieuwsbrief via uw zoon/dochter
mee naar huis.
De nieuwsbrief kunt u altijd
nalezen op onze website:

Ouderbijdrage
Het Praktijkonderwijs DaCapo College wil meer doen dan
het verzorgen van lessen alleen.

www.dacapokijktnaarmij.nl

Om die reden vragen wij aan de ouders een vrijwillige
ouderbijdrage van € 52,00. Met de inkomsten van de
ouderbijdrage leveren wij een bijdrage aan of bekostigen
wij o.a. de volgende activiteiten voor onze leerlingen:
In dit nummer:
-

mentordagen
- sportactiviteiten
winteractiviteit
- excursies
kerstversieringen
- mentoractiviteiten
carnavalsviering
- sponsoring talentweek
voorjaarsactiviteit
- schoolverlatersavond
uitreiking diplomering en certificering

De vrijwillige ouderbijdrage is op dit moment door
ongeveer 51% van de ouders voldaan.
De eerstvolgende activiteiten zijn de talentweek in
december en de gezamenlijke kerstbrunch voor onze
leerlingen op vrijdag 20 december 2019.
Wij willen geen leerlingen uitsluiten van deelname aan de
kerstbrunch, maar we hebben wel extra middelen nodig
om dit soort activiteiten te blijven bekostigen en we doen
dan ook een dringend beroep op u om de ouderbijdrage
van € 52,00 te voldoen.
Dit bedrag kan bij de schooladministratie betaald worden,
uiteraard ontvangt u een kwitantie.
Dan kan uw zoon/dochter/pupil aan alle activiteiten, die
van de ouderbijdrage betaald worden, deelnemen.
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Wafelverkoop voor goed
doel Fase 2 Dienstverlening

Openingstijden school
De school is iedere dag open vanaf 8.15 uur
voor de leerlingen. Vanaf dat moment kunnen
de leerlingen rustig naar binnen komen en in
de aula plaatsnemen.

Tijdens het vak dienstverlening in Fase 2 gaan
de leerlingen wafels bereiden en verkopen aan
de docenten voor een goed doel. Het geld dat
zij hiermee inzamelen, is voor kinderen
waarvan de ouders geen geld hebben voor
een cadeautje voor Sinterklaas.
Speelgoedbank de Grabbelton heeft in
samenwerking met Top1Toys een
wensboomactie. Hierin hangen cadeau wensen van kinderen. De docenten hopen na
afloop van deze acties samen met de
leerlingen een aantal van deze cadeautjes te
kunnen kopen en zo zoveel mogelijk kinderen
heel blij te maken met Sinterklaas.

Sommige leerlingen zijn al ruim voor 8.00 uur
op school, we vragen u er op toe te zien dat
de leerlingen niet te vroeg komen i.v.m.
toezicht dat start vanaf 8.15 uur.

Schoolmaatschappelijk
werk
Aan onze school is een schoolmaatschappelijk
werker verbonden via PIW (Partners in
Welzijn). De schoolmaatschappelijk werker
kan zowel leerlingen en ouders ondersteunen
met hulpvragen. Haar naam is Mevr. Nadine
Zaicsek. U kunt haar bereiken via mail:
nzaicsek@piw.nl

Toetsweek

Lesvrij vanaf 12.30 u.

Van 2 december tot en met 6 december
2019 vindt de toetsweek plaats. Dit is een
belangrijke week voor de leerlingen. Alle
leerlingen worden op tijd op school verwacht.
De school is tijdens de toetsweek voor alle
leerlingen van het Praktijkonderwijs van 8.30
tot en met 12.30 uur. In de middaguren zijn
de leerlingen lesvrij. U dient als
ouders/verzorgers zelf het leerlingenvervoer
te informeren over de veranderde lestijden.

Mevr. Nadine Zaicsek is over het algemeen op
donderdag in school aanwezig.

Talentweek

Bistro PRO

Lesvrij vanaf 12.30 u.

Van maandag 16 december 2019 t/m
vrijdag 20 december 2019 vindt de
talentweek plaats. De leerlingen kunnen
kiezen uit diverse workshops. De lessen duren
dan tot 12.30 uur. Stages gaan deze week
gewoon door. Op vrijdag 20 december 2019
sluiten we de talentweek af met een
kerstbrunch voordat de kerstvakantie begint.

Bistro PRO is ons schoolrestaurant dat wordt
gerund door leerlingen van de Horeca
Certificeringsklas o.l.v. de heer Arjan ten
Hoven en onderwijsassistent (i.o.) de heer
Ruud Genders.
Bistro PRO is geopend op maandagavond van
17.00-19.00 uur gedurende het schooljaar.
Het maximaal aantal gasten is 20 personen.
De kosten voor een diner (buffetvorm of een
bistro menu) zijn € 11,00 per persoon inclusief
water en koffie/thee na. Voor drankjes krijgt u
een aparte rekening.

Stage-leerlingen die regulier op vrijdag
stagelopen zijn ook welkom op de
kerstbrunch. Zij worden op vrijdag 20
december 2019 om 11.15 uur op school
verwacht voor de kerstbrunch.
De stage-mentor informeert de stagebedrijven.
U dient als ouders/verzorgers zelf het
leerlingenvervoer te informeren over de
veranderde lestijden.

Indien u graag gebruik wil maken van het
restaurant kunt u een reservering maken via
d-a.vandeweem@dacapo-college.nl
U krijgt dan een bevestiging per mail als de
reservering geplaatst kan worden.
Uiterlijk reserveren op de donderdag (voor
12.00 uur) voorafgaand aan de maandag.
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IOP gesprekken

Vuurwerk-niet op school!

Per schooljaar zijn er drie IOP gesprekken met
de mentor-ouders-leerling.
Het tweede IOP gesprek is vóór de
kerstvakantie 2019.
Van maandag 16 december 2019 tot en met
donderdag 19 december 2019 vinden in de
middag en op maandag 16 december 2019
ook in de avonduren, de verplichte IOP
gesprekken en de voortgangsgesprekken
plaats met de mentor, leerlingen en ouders.
U ontvangt hiervoor een persoonlijke
uitnodiging van de mentor.
Tevens wordt de voortgangsrapportage
besproken en uitgereikt.
Het IOP moet door school, ouders en
leerling verplicht ondertekend worden.
In ieder geval moet het IOP gesprek
verplicht vóór de kerstvakantie zijn
afgerond.
Donderdag 19 december 2019 is hiervoor
de laatste gelegenheid.

Wij wijzen er nogmaals op dat vuurwerk niet
op school/schoolplein is toegestaan in geen
enkele vorm. Dus ook knalerwten zijn
verboden!
Onze schoolregel is als volgt:
Vuurwerk in bezit hebben/ afsteken betekent:
Pedagogische maatregel door schoolleiding en
melding schoolagent.

Tevens zullen we tijdens de voortgang-/IOP
gesprekken u als ouders/verzorgers vragen
om een schooltevredenheid-enquête in te
vullen. U krijgt hierover nog een aparte brief
met de benodigde informatie.
We verloten onder de ouders die de
tevredenheids-enquête invullen een tegoed bon voor een etentje bij onze Bistro PRO met
het gezin.

Kerstvakantie
De kerstvakantie is van maandag 23
december tot en met vrijdag 3 januari 2020.
De lessen starten weer op maandag 6 januari
2020.
Alvast fijne feestdagen gewenst en alle goeds
en veel geluk in 2020.
Namens team Praktijkonderwijs:
Dory-Anne van de Weem, directeur

Kerstbrunch
Op vrijdag 20 december 2019 sluiten we
kalenderjaar 2019 af met een kerstbrunch
voordat de kerstvakantie begint. Er is dan
school van 8.30-12.30 uur.
Stage-leerlingen die op vrijdag stagelopen zijn
ook welkom op de kerstbrunch. Zij worden op
vrijdag 20 december 2019 om 11.15 uur op
school verwacht voor de kerstbrunch. De
stage-mentor informeert de stage-bedrijven.
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Vriendelijke groet,
Dory-Anne van de Weem, directeur
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