Nieuwsbrief 10 juli 2018

Koersplan Primair Onderwijs

Het afgelopen jaar heeft u in deze nieuwsbrieven kunnen lezen dat de scholen in Volendam het
onderwijs willen vernieuwen. Om te achterhalen wat hiervoor nodig is, stelt het onderwijspersoneel
zichzelf tal van vragen. Hoe kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de nieuwsgierige houding en
de natuurlijke motivatie van kinderen om te willen leren? Hoe maken we het onderwijs spannender?
Wat hebben onze kinderen nodig om goed voorbereid te zijn op een veranderde (digitale)
maatschappij? Is die toekomst niet dichterbij dan we denken?
Directeuren, intern begeleiders, leerkrachten, GMR, toezichthoudend bestuur en veel betrokkenen
hebben een bijdrage geleverd aan het nieuwe Koersplan voor het Primair Onderwijs in Volendam.
Ook met leerlingen en ouders gaan we in gesprek over de nieuwe koers.
Een KOERS die de komende jaren richting geeft.
Foto: Onlangs heeft een groep leerkrachten zich gebogen over ‘de school van de toekomst’ en input
geleverd aan het Koersplan.

Uitnodiging aan ouders om mee te praten over de toekomst van het
onderwijs
Wilt u ook meedenken over de toekomst van het onderwijs aan uw kind?
Op dinsdag 9 oktober kunt u meedenken en praten. Hieronder de vooraankondiging voor de ouders
van kinderen op één van de SKOV-scholen.

Vooraankondiging
Wanneer
Waar
Hoe laat
Wat
Wie

dinsdag 9 oktober 2018
plaats wordt nog bekend gemaakt
19.00u tot 21.30u
meedenken en praten over het onderwijs aan uw kind
ouders van kinderen op de SKOV-scholen
Wij hopen op veel belangstelling!
Aanmelding start vanaf 3 september

De leerkracht, de SPIL

In deze nieuwsbrief een ODE aan de leerkracht. Wat moeten we zonder de inzet van al onze
leerkrachten op de SKOV-scholen? Veel dank dus aan alle juffen en meesters!
We hebben ook een beroep op u als ouder moeten doen. Tijdens de stakingsdagen heeft u zelf
opvang geregeld. Nogmaals willen wij u hiervoor bedanken.
Recent is bekend geworden dat de salarissen van de leerkrachten worden verhoogd: eindelijk. Een
goed resultaat. Het lerarentekort bereikt echter ook Volendam. Regelmatig komt het voor dat we
geen leerkrachten beschikbaar hebben bij ziekte of andere omstandigheden. Met veel passen en
meten hebben we afgelopen jaar de groepen kunnen bezetten. Voor komend jaar zoeken we nog
steeds leerkrachten. We doen ons uiterste best om de groepen zo goed mogelijk te bezetten, in het
belang van uw kind.

SKOV…daar zit muziek in!

Het muziekonderwijs op de basisscholen wordt verzorgd door onze vakleerkrachten Marjan
Molenaar en Linda Bond. Met veel enthousiasme musiceren de kinderen erop los: zingen, ritmiek,
instrumenten bespelen…er is voor ieder wat wils en het niveau is hoog.
De afgelopen periode hebben alle groepen gewerkt aan de muziekvoorstelling de Vuilnisboot en
deze gepresenteerd aan elkaar. Hoogtepunt was wel de serie voorstellingen op zaterdag 23 juni in de
PX. Vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s konden genieten van professionele
voorstellingen begeleid door de fanfare en ondersteund door professionals waardoor de muzikale
talenten prachtig uit de verf konden komen.
Een groot goed in Volendam!
Foto: Muziekvoorstellingen van alle scholen op zaterdag 23 juni in PX

Excellente examenresultaten op het Don Bosco College

Wij feliciteren van harte alle leerlingen die dit jaar hun diploma hebben behaald aan het Don Bosco
College te Volendam. De eindexamenkandidaten hebben fantastische resultaten bereikt. Op alle
afdelingen van de school zijn de slagingspercentages en de gemiddelde eindcijfers hoger dan het
gemiddelde in Nederland. We mogen dus spreken van een excellent examenjaar: 93% van de vwoleerlingen, 95% van de havo- leerlingen en 95% van de vmbo-leerlingen ontvingen het diploma.

Kippenvel momenten
‘Echt waar?, te gek, ah dat had ik niet meer verwacht!!!’, ik hoor een leerling helemaal uit haar dak
gaan. Een donkere vrouwenstem op de achtergrond, waarschijnlijk moeder, brult minstens even hard
mee. Een brei van kakofonisch geluid komt uit de hoorn van de telefoon. De mentor, die het gesprek
voert met zijn geslaagde leerling, houdt het ook niet droog. Aan beide kanten van de lijn wordt een
vertrouwensband van jaren verzilverd. Leerling en mentor, mentor en leerling. Samen vieren ze het
einde van een lange en zware wedstrijd. Dank, wederzijds respect, ‘iets’ speciaals opgebouwd. Dat
alles komt er in een aantal seconden uit. Soms onuitgesproken (ook een stilte kan immers mooi zijn)
en soms met erupties van emotie. >> Lees verder

Buitenlandse reizen vmbo 3

In de week van 4 t/m 8 juni hebben de leerlingen van het 3e leerjaar vmbo zich goed vermaakt tijdens
de buitenlandse reizenweek. De leerlingen konden vooraf hun keuze maken tussen de
bestemmingen Berlijn, Parijs, Ardennen en London. Lees verder voor een korte samenvatting van al
de vier de reizen. >> Lees verder

Don Bosco College, Pre-University College
We bereiden onze leerlingen in het vwo voor op een opleiding aan een universiteit. Dat kan in
Amsterdam zijn, maar ook in andere steden. Naast Amsterdam gaan de leerlingen volgend jaar naar
Eindhoven, Utrecht, Wageningen, Rotterdam en een achttal naar de T.U. Delft. Wij vinden het een
belangrijke en goede ontwikkeling dat onze leerlingen een bewuste keuze maken voor hun
vervolgstudie. >> Lees verder

Don Bosco-teams strijdvol en succesvol op Olympic Moves

Voor de vierde keer op rij werd er dit schooljaar deelgenomen aan de grootste
schoolsportcompetitie van Nederland, Olympic Moves. Vanuit de sectie LO (Lichamelijke Opvoeding)
werd deze deelname uiterst zorgvuldig gecoördineerd en dat oogstte successen. Olympic Moves is
een evenement waarbij de talentvolle sporters hun ei kwijt kunnen maar waar ook de beginnende of
zoekende sportievelingen kennis kunnen maken met een sport of het wedstrijdelement.
>> Lees verder

Afscheid afdelingsleiders Cobi de Waard

Op 28 juni hebben we afscheid genomen van de afdelingsleider vmbo, mevrouw Cobi de Waard. De
receptie werd door veel collega’s bijgewoond en de verzorging van de gasten was op uitstekende
wijze geregeld door docenten en leerlingen van de beroepsgerichte afdeling. Cobi heeft meer dan 40
jaar onderwijservaring achter de rug, waarvan 31 jaar op het Don Bosco College. Begonnen als
docent Nederlands, heeft zij zich ontwikkeld tot het gezicht van het vmbo. Als afdelingsleiders was zij
verantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe beroepsprofielen Horeca, Bakkerij, Recreatie en
Zorg & Welzijn. Ze heeft ook vorm gegeven aan het proces van Passend Onderwijs en was mede
verantwoordelijk voor de prachtige examenresultaten in de afgelopen jaren. We hopen dat ze nog
heel lang van een welverdiend pensioen mag genieten.
Naast Cobi hebben we van meer personen afscheid genomen. >> Lees verder

