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ONBEKEND  
Veel vooroordelen en negatieve gedachten worden 
veroorzaakt doordat je de mensen waarover je het 
hebt niet kent. Als je dan met ze kennismaakt, met 

ze praat, ze écht ontmoet, blijken je gedachten vaak 
volkomen anders te worden. 
Wij proberen op Veenoord te laten zien dat 
ontmoeten je rijker maakt. Dat doen wij met het 
project Op Bezoek. Al jaren gaan wij met leerlingen 
naar de gebedshuizen van de verschillende religies 
om daar kennis te maken wat de mensen beweegt. 

We gaan naar een tempel, een kerk, een moskee en 

een synagoge en maken dus kennis met het 
hindoeïsme, het christendom, de islam en het 
jodendom. Zowel de mensen die ons daar 
rondleiden, als de leerlingen en de begeleiders, dit 
jaar voor het eerst ook ouders, zijn na afloop steeds 

weer onder de indruk. 
Dit jaar is het project uitgebreid met het 
asielzoekerscentrum. Een groep van 30 Veenoorders 
is langs geweest om kennis te maken en om te zien 
hoe die mensen leven, wat ze beweegt, wat ze 
belangrijk vinden. Wij hebben ze ook uitgenodigd op 
Veenoord. Door de regelgeving van de overheid is 

het bezoek hier niet mogelijk op de manier die wij 
willen, maar wij gaan er op onze Sinterklaasviering 
toch aandacht aan besteden. 
Ik ben erg trots op het personeel, de leerlingen en de 
ouders die dit project zo mooi vorm geven. 

Onbekend maakt onbemind is het spreekwoord dat 
ons waarschuwt. Wij zijn met Goedzo! gewend om 

positief te formuleren: bekend maakt bemind! 
  
SINTERKLAAS  
Maandag 5 december wordt er bij ons Sinterklaas 
gevierd. Voor een deel doen wij dit met de hele 
school en voor een deel gebeurt dit in de klas.  

De leerlingen worden om 
9.55 uur (niet eerder!) op 
school verwacht en gaan 
eerst naar het lokaal van 
hun mentor. 
In de aula wordt het 
Sinterklaasfeest geopend 

door de schoolleiding 
waarna er gezamenlijk 

ontbeten wordt, 
waarschijnlijk met gasten 
uit het AZC. 
Vanaf elf uur is er dan een 

programma in het klaslokaal met de mentor en om 

12 uur is het Sinterklaasfeest afgelopen en gaan de 
leerlingen naar huis.  
Het personeel heeft ’s middags een studiemiddag. 
Mogelijk is de school wat minder goed bereikbaar. 
 

PERONALIA 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij vermeld dat er 
een nieuwe schoolmaatschappelijkwerker zou komen. 
Inmiddels is de heer Hoijer met veel energie bij ons 

begonnen. Hij is ook al bij een paar klassen langs 
geweest om zich voor te stellen. 
Mevrouw Koot is inmiddels met een aantal uren in de 
week begonnen. Het herstel gaat langzaam maar 
gestaag. Voor klas 3B is voor de overgebleven twee 
dagen de heer Anthony aangesteld als 
onderwijsassistent. De heer Anthony heeft vorig jaar 

al veel ervaring opgedaan, onder andere als 

invaldocent voor handel&administratie. 
Veenoord is een echte opleidingsschool aan het 
worden. Al tien aanstaande docenten doen hier hun 
broodnodige ervaring op. Wij zijn hier blij mee en 
sommige docenten in opleiding hebben al zoveel 

ervaring dat zij zelfstandig een klas lesgeven. 
Natuurlijk kost dit de begeleidende docenten extra 
tijd, maar ook zij krijgen toch weer nieuwe dingen te 
zien en te horen. Bijkomend voordeel: er is minder 
lesuitval!  
Op 1 december is bij ons de heer Den Hartog gestart 
als conciërge. Wij heten hem van harte welkom! 

 
LEERPLICHT 
Hoewel de meeste leerlingen natuurlijk bijna altijd op 
school zijn en op tijd komen, is er altijd sprake van 
verzuim. Als uw kind ziek is of naar de 

tandarts/dokter moet of er is een andere goede 
reden, dan neemt u natuurlijk contact op met de 

school. Elke dag dat uw kind thuis is moet u met de 
school bellen om onduidelijkheden te voorkomen. 
Mocht dat een keer mislukt zijn, dan heeft de docent 
uw kind absent gemeld en staat er een A in Magister. 
De receptie gaat dan proberen om u te bellen, want 
misschien is er onderweg wel iets gebeurt (komt 

gelukkig haast nooit voor, maar toch…). Ook dan lukt 
het niet altijd om de ouders te bereiken en aan het 
eind van de dag worden de A’tjes die er nog staan 
veranderd in OA, ongeoorloofd afwezig, vroeger 
noemden wij dit spijbelen. 
Ouders die dit in Magister tegenkomen (zie het 
stukje hierna) bellen vaak alsnog naar school en dan 

kunnen die OA’tjes in ZK (ziek), MB (medisch 
bezoek) of andere afkortingen veranderd worden. 

In overleg met leerlicht is bepaald dat de 
mogelijkheid om dit te veranderen aan een bepaalde 
tijd gebonden moet zijn. Na twee weken worden 
OA’tjes in de regel niet meer veranderd. Ze kunnen 
dan leiden tot het melden van het ongeoorloofd 

verzuim bij leerplicht. Nadrukkelijk wordt de 
verantwoording hiervoor bij u en uw kind gelegd. Het 
is belangrijk om de aanwezigheid in Magister 
minimaal één keer per week te controleren. 
  

jaargang 9, nummer 2, december 2016 

mailto:info.ve@lmc-vmbozuid.nl
http://www.veenoord.info/


MAGISTER 
Het leerlingenadministratieprogramma van onze 
school heet Magister. Leerlingen en ouders kunnen 
hierin de cijfers zien en het rooster, ook veel digitale 

programma’s starten de leerlingen op via Magister. 

De koppeling gaat via de website 
www.veenoord.info. Alle ouders van onze nieuwe 
leerlingen hebben hun oudercode ontvangen. 
Daarmee kunnen zij zelf in Magister inloggen. 
Verandert u ook uw gegevens als zij gewijzigd zijn? 
 

OUDERBIJDRAGE 
Veel ouders hebben de afgesproken ouderbijdrage al 
betaald. Voor degene die dit niet gedaan hebben zijn 
de herinneringen op de bus gedaan. Wij hopen dat u 
snel de door u beloofde bijdrage zult voldoen. 
 

CHALLENGE010 
Onze school neemt van harte deel aan het project 
Challenge010. Leerlingen krijgen gelegenheid om 
buiten schooltijd extra te sporten. Er wordt getraind 
voor basketbal, zaalvoetbal en dansen en er zijn zes 

teams gevormd. 
De zaalvoetbalteams en de 

basketbalteams spelen dit jaar geen 
losse wedstrijden, maar korte 
toernooien tegen andere scholen.  
De eerste toernooien zijn geweest en 

daar is iedereen heel positief over! 
Meer hierover op onze website www.veenoord.info, 
maar er komt natuurlijk ook altijd een verslag op 

onze Facebookpagina en op Instagram. 
 
Meestervervalsers 
Leerjaar 2 leert bij Meestervervalsers in museum 
Boijmans van Beuningen op een alternatieve manier 
naar schilderijen kijken. Het levert altijd mooie 

werken op. In de school zijn ze op verschillende 
plaatsen te zien. 

 
 

DOE MEE! 
Een aantal ouders zit nu in de 
klankbordgroep en praat mee en 
helpt mee bij activiteiten. Er zijn 

ouders die meegegaan zijn naar 
het asielzoekerscentrum en er 
hebben ouders meegeholpen bij de 
Valentijnsdisco en helpen nu ook 
weer bij het Sinterklaasfeest. 
Wij zijn erg blij met deze actieve 
ouders en roepen u op om zich bij 

hen aan te sluiten. 

Om te bekijken welke mogelijkheden er voor u zijn, 
kunt u het beste contact zoeken met mevrouw 
Mahsan, de schooloudercontact-persoon van onze 
school. Zij is hier elke maandag, maar u kunt ook uw 

gegevens achterlaten bij de receptie, dan neemt zij 

contact met u op. 

 
Kunst en Cultuur 

De leerlingen van de theater- en kunstklas hebben al 
verschillende activiteiten gehad. Behalve de extra 

uren op school waarin veel leuke 
dingen gedaan worden, zijn zij 
bijvoorbeeld naar de Kunsthal geweest, 
naar het Wereldmuseum en hebben zij 
een workshop in het Maastheater 

gehad. U kunt de berichten hierover 

natuurlijk ook op volgen op www.veenoord.info, onze 
Facebookpagina en op Instagram. 
 
Kerstviering 
De voorbereidingen voor de Kerstviering zijn ook in 
volle gang. De tijden waarop de leerlingen op school 

moeten zijn, zijn nu nog niet bekend. Die tijden 
zullen in de week van19 december in de 
Magisteragenda van de leerlingen worden gezet. 
 
Het personeel van Veenoord 
VMBO wenst u prettige 

feestdagen en een goede 
jaarwisseling toe!  
 
 

Vakantieregeling 2016-2017 

 Begint Eindigt 

Kerstvakantie Zat. 24-12-2016 Zon. 08-01-2017 

LMC-dag Don. 26-01-2017 Don. 26-01-2017 

Voorjaarsvakantie Zat. 25-02-2017 Zon. 05-03-2017 

Paasvakantie Vrij. 14-04-2017 Maa. 17-04-2017 

Meivakantie Zat. 22-04-2017 Zon. 07-05-2017 

Hemelvaart Don. 25-05-2017 Zon. 28-05-2017 

Pinksteren Zat. 03-06-2017 Maa. 05-06-2017 

Zomervakantie 2015 Don. 06-07-2017 Zon. 20-08-2017 

AGENDA 
Maandag 5 december 
Sinterklaasviering vanaf 9.55 uur; 

Studiemiddag voor het personeel 
Dinsdag 13 december 
Klas 3 Zorg&Welzijn gaat naar het project 
Technologie Thuis. 
Donderdag 22 december 
Kerstviering 

Kerstdisco tot uiterlijk 22:00 uur 
Zaterdag 24 december 
Start kerstvakantie 
Maandag 9 januari 
Eerste lesdag na de kerstvakantie. 
Dinsdag 10 januari 
Animatieworkshops voor twee eerste klassen 

Donderdag 12 januari 
Animatieworkshop voor de laatste eersteklas 
Vrijdag 13 januari 
Afname vragenlijsten Centrum Jeugd en Gezin in de 
eersteklassen. 
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