NIEUWSBRIEF
Praktijkonderwijs
November-December
2020
E-Mail

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Het is nu al duidelijk dat dit –opnieuw– een heel bijzonder
schooljaar wordt.
De uitdagingen rondom Covid-19 zijn voor iedereen
enorm, of je nu leerling/ouder of leraar bent of
ondersteuner of leidinggevende.
Juist om het onderwijs zoveel mogelijk te laten doorgaan,
vraagt de VO-raad de scholen nog een keer aandacht voor
de passage uit het protocol betreffende ‘overige
activiteiten’. Samen met de onderwijsbonden adviseert de
VO-raad de scholen geen bijeenkomsten op school (zoals
open dagen, oudergesprekken, vergaderingen of
vieringen) te organiseren.
Deze activiteiten leiden tot meer bewegingen en
ontmoetingen die niet strikt noodzakelijk zijn en helpen
niet het virus er onder te krijgen.
Dat betekent dat we ons houden aan de basisregels
omtrent afstand houden en hygiëne in de school.
Ik weet hoe lastig het is, maar we zullen elkaar,
medewerkers en leerlingen moeten blijven aanspreken op
het goede gedrag.

Dit is de derde nieuwsbrief van
schooljaar 2020-2021 die per e-mail
aan u wordt verstuurd.
Wijzigt uw e-mailadres, geef dit dan
door aan de mentor. Heeft u geen
e-mailadres, dan krijgt u de
nieuwsbrief via uw zoon/dochter
mee naar huis.
De nieuwsbrief kunt u altijd
nalezen op onze website:
www.dacapokijktnaarmij.nl

Namens het team Praktijkonderwijs,
Dory-Anne van de Weem, directeur
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Iedereen (leerlingen, personeel en bezoekers)
draagt verplicht een mond-neusmasker in het
schoolgebouw. In de lessen mag het mondneusmasker af als de leerlingen zitten.
In de praktijklessen is het dragen van een mondneusmasker verplicht.
Iedereen desinfecteert zijn/haar handen bij
binnenkomst in het gebouw.
Leerlingen houden 1,5 meter afstand naar het
personeel.
We maken zo weinig mogelijk gebruik van de
gangen en verplaatsen ons zo veel mogelijk buiten
om het gebouw.
De kantine blijft gesloten.
De kluisjes zijn voorlopig niet in gebruik.
We ventileren de ruimtes op school bij herhaling.
Bezoekers moeten zich verplicht registreren, we
hanteren een strikt deurbeleid.
Ouders/verzorgers zijn bij uitzondering welkom op
school en dit bezoek vindt zo veel mogelijk na
lestijd plaats. Ook dan geldt een mondneusmasker plicht in het gebouw.
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Uitstroom schoolverlaters

Toets-week

In schooljaar 2019-2020 zijn 100% 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 jaarlijks voor
alle scholen voor Praktijkonderwijs met elkaar
vergeleken. Wij zijn bijzonder trots op dit
resultaat dat we in gezamenlijkheid hebben
bereikt.

Van maandag 30 november tot en met
vrijdag 4 december 2020 vindt de toetsweek plaats.
Dit is een belangrijke week voor de leerlingen.
Alle leerlingen worden op tijd op school
verwacht om 8.30 uur stipt. De school is
tijdens de toets-week om 12.30 uur uit.
In de middaguren zijn de leerlingen les-vrij.

30 nov.-4 dec. 2020
Les-vrij vanaf 12.30 u.

Voor de leerlingen van de certificering
KAS&BAS is er een uitzondering in de toetsweek. Op maandag 30 november 2020
worden zij op school verwacht van 11.0015.00 uur voor hun toets.
Stages gaan deze week gewoon door. U dient
als ouders/verzorgers zelf het
leerlingenvervoer te informeren over de
veranderde lestijden.

Leerlingenraad
Ook dit schooljaar is er weer een
leerlingenraad actief binnen onze school.
Vanuit iedere klas is er een afgevaardigde, die
in zijn of haar klas terugkoppelt wat er in de
leerlingenraad is besproken.
De leerlingenraad komt één keer per week bij
elkaar onder begeleiding van 2 docenten.
Zij praten dan over het organiseren van
activiteiten en leerlingen worden ook gevraagd
naar hun mening die met schoolse zaken te
maken hebben. Leerlingen mogen zelf
onderwerpen aandragen, bijvoorbeeld de
verkeerssituatie rondom school.
Samen met de 2 docenten werken de
leerlingen aan de verbetering van de sfeer en
het klimaat rondom school.

Week

De afgevaardigden blijven minimaal één
schooljaar lid van de leerlingenraad. Om de
continuïteit te bewaren, heeft het de voorkeur
dat de leerlingen langer dan één jaar zitting
hebben binnen de leerlingenraad. Activiteiten
die door de leerlingenraad in het verleden o.a.
georganiseerd zijn: spokentocht, wandeltocht
en de afsluiting van het schooljaar. Dit
schooljaar heeft de leerlingenraad een quiz
georganiseerd en inmiddels zijn er 3
prijswinnaars bekend.

van 14-18 december 2020

Les-vrij vanaf 12.30 u.
Van maandag 14 december 2020 t/m
vrijdag 18 december 2020 zijn de lessen
van 8.30 uur-12.30 uur.
Voor de leerlingen van de certificering
KAS&BAS is er een uitzondering in deze week.
Op maandag 14 december 2020 worden zij op
school verwacht van 11.00-15.00 uur voor
hun lessen.
Stages gaan deze week gewoon door.
U dient als ouders/verzorgers zelf het
leerlingenvervoer te informeren over de
veranderde lestijden.
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MOP gesprekken
MOP=Mijn Individueel Ontwikkelingsplan

Per schooljaar zijn er drie verplichte MOP
gesprekken met de mentor-ouders-leerling.
Het tweede MOP gesprek is vóór de
kerstvakantie 2020.
Dit jaar zullen de MOP gesprekken telefonisch
plaats vinden i.v.m. Covid-19. Tevens wordt
de voortgangsrapportage besproken.
U ontvangt hiervoor een persoonlijke
uitnodiging van de mentor.



Het MOP moet door school, ouders en
leerling verplicht ondertekend worden.
In ieder geval moet het MOP gesprek
verplicht vóór de kerstvakantie zijn
afgerond.
De leerlingen krijgen het MOP mee naar huis
ter ondertekening en dit moet weer retour
naar school, het liefst zo snel mogelijk.
De mentoren hebben de opdracht om er voor
zorg te dragen dat alle ondertekende MOP’s
op vrijdag 8 januari 2021 in hun bezit zijn.

Nooit te laat,

Het op tijd komen is geen doel op zich! Het op
tijd komen is een werknemersvaardigheid, die
onze leerlingen in het verdere leven moeten
toepassen. Daarom hechten wij als school
grote waarde aan deze competentie.

Medezeggenschapsraad
Op onze school is een actieve
medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit de
volgende leden:

om op tijd te komen

Personeel:
Dhr. B. Grondijs voorzitter, tevens GMR lid
Mevr. B. Boei, secretaris
Dhr. R. Bakx
Dhr. R. Visser

Van leerlingen verwachten wij dat ze op tijd in
de les zijn. Natuurlijk kan er altijd iets zijn
waardoor dit niet lukt. Daarom dient een
leerling altijd een te laat briefje bij de
administratie te halen alvorens naar de les te
gaan. Als er verlofaanvraag is geweest of een
andere goede reden voor het te laat komen,
dan wordt het een melding “te laat met
reden”.
Als er géén goede verklaring is dan zal dit een
melding “te laat zonder reden” worden.
Bij “te laat zonder reden” krijgt de leerling een
te laat briefje mee voor de ouders ter
ondertekening. De leerling moet zich de
eerstvolgende schooldag om 08.00 uur bij de
administratie melden.
Wij gaan ervan uit dat het een keer kan
gebeuren dat een leerling te laat komt, maar
als dit vaker voorkomt hebben wij als school
een aantal wettelijke verplichtingen.

Ouders:
Mevr. M. Schlösser
Mevr. J. van Witzen
Dhr. H. Vaessen
Dhr. D. Prevoo, tevens GMR ouder-lid

Kerstvakantie
De kerstvakantie is van maandag 21
december 2020 tot en met vrijdag 1 januari
2021. De lessen starten weer op maandag 4
januari 2021.
Alvast fijne feestdagen gewenst en alle goeds
en veel geluk in 2021. Maar bovenal:
blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

De procedure is als volgt:






Bij 10x te laat is er de wettelijke
verplichting om een DUO melding te
maken, ouders en leerling worden op
school uitgenodigd voor een gesprek
en is het mogelijk dat er een
leerplichtambtenaar bij het gesprek
aanwezig is.
Als al deze voorgaande maatregelen
geen succes hebben en het te laat
komen blijft doorgaan, kan een
leerplichtambtenaar besluiten om o.a.
een formele waarschuwing te geven of
bureau HALT in te schakelen.

Namens team Praktijkonderwijs,
Dory-Anne van de Weem, directeur

Bij te laat de volgende schooldag
melden om 8.00 uur.
Bij het niet melden op de volgende
schooldag geldt dit ook als een “te
laat”, meldt de leerling zich de daarop
volgende schooldag weer niet, is dit
ook weer een “te laat”.
Bij 5x te laat neemt de mentor contact
op met ouders om het te laat komen
te bespreken.
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Vriendelijke groet,
Dory-Anne van de Weem, directeur Praktijkonderwijs
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