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E-Mail

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Op de eerste plaats willen wij jullie het allerbeste wensen
voor 2021 en we hopen het nieuwe jaar in goede
gezondheid te kunnen doorbrengen.

Dit is de vierde nieuwsbrief van
schooljaar 2020-2021 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:

Helaas was de start van de school op 4 januari 2021 niet
zo best, door een defecte verwarming en niet werkende
luchtcirculatie moesten we de leerlingen en personeel
naar huis sturen.
Zoals bekend is er weer een lockdown tot half januari
2021. Voor onze scholen voor Praktijkonderwijs en
Eerste Opvang Anderstaligen heeft het kabinet echter
een uitzondering gemaakt. We zijn open vanaf 4 januari
2021 met de volgende aanpassing:
We halveren de groepen en deze komen om de dag naar
school. Dus 1 dag school en 1 dag thuis aan
schoolopdrachten werken. Via de mentor is precies
doorgegeven wélke leerling wanneer verwacht wordt op
school. In principe geldt dit voor 2 weken, maar we
bekijken de situatie week voor week.
Als personeel getest moet worden of ziek of afwezig is,
kan dit mogelijk leiden tot lesuitval. In dat geval worden
de ouders per brief, per e-mail of telefonisch
geïnformeerd.

www.dacapokijktnaarmij.nl
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Samen maken we er het beste van!
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Vriendelijke groet, namens het Team Praktijkonderwijs
Dory-Anne van de Weem, directeur
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Voor welke periode gelden de maatregelen?
 Voor het onderwijs gelden de maatregelen vanaf
woensdag 16 december 2020 tot en met vrijdag 15
januari 2021.
Wanneer wordt bepaald welk regime geldt na 17 januari?
 Op dinsdag 12 januari 2021.
Op basis van welke criteria wordt deze afweging op 12
januari 2021 gemaakt?
 Deze condities worden nog bepaald door het kabinet.
Hiervoor zal advies aan het OMT worden gevraagd.
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Brengen en halen van
leerlingen naar en van
school

De RIVM-richtlijnen zijn
leidend in onze school
Dat betekent:
o Volwassenen en leerlingen houden 1,5
meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor
volwassenen onderling.
o We wassen onze handen meerdere keren
per dag goed, ten minste 20 seconden. Dit
gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het
lokaal, voor de pauze, na de pauze en na
toiletbezoek.
o We schudden geen handen.
o We hoesten en niezen in onze elleboog.
o We zitten niet aan ons gezicht.

Door de aanleg van de rotonde op de
Einighauserweg en de parkeerhavens in de
Asterstraat is de situatie van de Bosweg (waar
onze grote parkeerplaats ligt) ook gewijzigd.
Er is een bord geplaatst aan het begin
van de Bosweg dat aangeeft dat de
Bosweg een fietsstraat is en dat auto’s te
gast zijn.
In de praktijk betekent dit het volgende:
Door een straat als fietsstraat aan te merken,
wil de gemeente ervoor zorgen dat het
autoverkeer afneemt. Daarnaast dwingt de
inrichting van een fietsstraat de automobilist
tot het verlagen van zijn snelheid.

Mondneusmasker
Sinds 1 december 2020 is het dragen van
een mondkapje door het onderwijspersoneel en de leerlingen in de school
verplicht. Dit geldt ook voor externen die het
schoolgebouw betreden.

Dat laatste vinden wij in het kader van de
verkeersveiligheid van onze leerlingen
natuurlijk het meest belangrijk!

Stages van leerlingen kunnen doorgang
vinden als:
o De richtlijnen van het RIVM en van de sector
waarin de stagiair werkzaam is, worden
nageleefd door de leerling en de
stageorganisatie. De richtlijnen van de
branche waarin de stagiair
werkzaam is zijn hierin leidend.

In overleg met de Medezeggenschapsraad van
onze school, waar ouders en personeel
vertegenwoordigd zijn, is besloten dat onze
grote parkeerplaats aan de Bosweg gesloten
blijft als de school begint en eindigt.
Ouders/verzorgers en leerlingenvervoerders
kunnen de leerlingen afzetten bij het hek bij
de zogenaamde kiss en ride zone en dan
de Bosweg verder af rijden. We verzoeken u
dringend om niet te keren op de Bosweg.
Leerlingen kunnen ook afgezet worden en
opgewacht worden in de parkeerhavens van
de Asterstraat.
We doen een beroep op uw medewerking in
deze.
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Medezeggenschapsraad
Praktijkonderwijs

MOP gesprekken
Mijn Individueel Ontwikkelingsplan.
Per schooljaar zijn er drie verplichte MOP
gesprekken. Deze gaan over de ontwikkeling
van de leerling.
Het tweede MOP gesprek was vóór de
kerstvakantie. U heeft hiervoor een
persoonlijke uitnodiging van de mentor
ontvangen en het gesprek is digitaal of
telefonisch gevoerd over de voortgang van de
leerling.

Nieuws

Het MOP moet door school, ouders en
leerling verplicht ondertekend worden.
Namens de mentoren verzoeken wij u om het
door de ouders ondertekende exemplaar mee
terug te geven naar school.

Namens leerlingen en personeel willen wij de
heren Vaessen en Prevoo hartelijk danken voor
hun grote inzet en voor de wijze waarop zij
onze school (leerlingen, ouders en personeel)
vertegenwoordigd hebben.
We wensen dhr. Prevoo veel succes toe bij de
Raad van Toezicht van het DaCapo College.

In de oudergelding van de MR hebben een
tweetal wijzigingen plaatsgevonden.
Dhr. Vaessen is teruggetreden als MR lid en
dhr. Prevoo heeft afscheid genomen van de MR
vanwege het feit dat hij met ingang van 1
januari 2021 is aangesteld als lid van de Raad
van Toezicht van het DaCapo College.

De MR bestaat nu uit de volgende personen:

DARE2SHINE PRO & EOA
Op 10 december 2020 was de afronding het
project Dare2Shine in poppodium Volt. Vier
bands samengesteld uit leerlingen van PRO en
EOA traden daar vol enthousiasme op, helaas
zonder publiek, maar wel op een heus
poppodium waar licht en geluid geregeld
werden en de bands backstage moesten
wachten.
Deze 4 bands hebben 5 weken lang
gerepeteerd op school onder leiding van Stan
Smeets (frontman Hard2Get) en Ardie van
Peij-Deuss (docent muziek PRO & EOA).

MR
MR
MR
MR

voorzitter:
secretaris:
lid:
lid:

dhr. B. Grondijs
mevr. B. Boei
dhr. R. Bakx
dhr. R. Visser

MR
MR
MR
MR

ouderlid:
ouderlid:
ouderlid:
ouderlid:

mevr. M. Schlösser
mevr. J. van Witzen
vacature
vacature

Voorjaarsvakantie

In poppodium Volt werden de liedjes van de
bands opgenomen en dit beeldmateriaal wordt
omgezet in videoclips, zodat de leerlingen een
tastbare herinnering hebben van hun
deelname aan dit project.

De voorjaarsvakantie is van maandag
15 tot en met vrijdag 19 februari 2021.

De leerlingen waren enorm gedreven en
werden gecoacht door een enthousiaste Stan
Smeets, Ardie van Peij-Deuss en Sem van
Schijndel (stagiaire muziek) die met een
tomeloze energie de bandleden tot grote
hoogte brachten met als gevolg geweldige
optredens.
We kijken uit naar de videoclips!
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Met vriendelijke groet,
namens het Team Praktijkonderwijs,
Dory-Anne van de Weem, directeur
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