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SKILLS!
Deze Nieuwsbrief wordt uitgereikt op de
ouderinformatieavond van 2 oktober en wordt
natuurlijk via de email aan de ouders/verzorgers
toegestuurd.
In de uitnodiging voor deze avond was al te lezen dat
er veel te gebeuren staat op Veenoord. Het
belangrijkste daarvan is zonder meer de nieuwe
wijze waarop de rapportgesprekken gaan verlopen.
Wij gaan voor de gesprekken van het eerste rapport
meer tijd uittrekken en, nog veel belangrijker, de
leerlingen gaan het gesprek leiden. Zij gaan vertellen
aan de mentor en aan hun ouder/verzorger wat zij
de afgelopen tijd geleerd hebben en aan welke
vaardigheden zij voor de volgende periode extra
aandacht willen schenken. Daarbij staan de
basisvaardigheden die het personeel van Veenoord
hebben opgesteld centraal. Wij willen niet alleen
opleiden voor het diploma, dat deden we goed en dat
willen wij blijven doen, maar we willen de leerlingen
ook de 'Skills' meegeven die nodig zijn om in het
MBO en in de maatschappij goed te kunnen
functioneren.
Omdat wij dit zo belangrijk vinden zullen wij hiervoor
twee dagen de lessen uitroosteren om zo het gesprek
de aandacht te kunnen geven die het verdient.
Gedurende die twee dagen zal voor elke leerling en
de ouder/verzorger een gesprek worden ingepland.
Wij noemen dit gesprek een oogstmoment en willen
dit oogsten in de toekomst nog breder vormgeven.

SLUIER
In de komende weken is leerjaar 1 aan de beurt voor
weer een mooi cultuurproject. Op school wordt
donderdag 5 oktober gestart met een workshop
Sluier en op 31 oktober volgt dan een
dansvoorstelling in theater Zuidplein. Een korte
beschrijving:
Sluier is een ontroerende danstheatervoorstelling
over leven tussen twee werelden. Met het ene been
in de Nederlandse cultuur. Met het andere been in de
cultuur van je ouders. Om die spagaat te kunnen
maken, moet je lenig zijn. Vooral in je hart.
Dat ontdekken ook Mouna, Chérif, Laila en Karima.
Zij zijn de Arabisch-Nederlandse dansers en zangeres
die in Sluier grenzen verkennen. Hun avonturen
delen ze met de Duitse breakdancer Conny. De
voorstelling bestaat uit twee delen. In het eerste deel
vertellen de dansers over hun eigen leven tussen
twee culturen. In het tweede deel staat het verhaal
van ‘Layla en Majnun’ (de Arabische Romeo en Julia)
centraal.

MEESTERVERVALSERS
Op dinsdag 21 november start het project
Meestervervalsers voor leerjaar 2. Elke tweede klas
gaat op excursie naar museum Boijmans Van
Beuningen. Wat is het doel van deze excursie? De
leerlingen kunnen gezamenlijk een meesterwerk
‘vervalsen’. Dat vereist een plan van aanpak én
goede samenwerking. De leerlingen kunnen kijken
naar kleurgebruik, compositie en onderwerp en
benoemen wat ze zien. Leerlingen kunnen elkaar
feedback geven. In deze workshop werken de
leerlingen aan de 21e eeuwse vaardigheid
‘samenwerken’ door in kleine groepjes een schilderij
na proberen te maken.
OOSTERSCHELDE
In de vorige Nieuwsbrief las u over het bijzondere
project dat vijftien leerlingen van Veenoord gingen
meemaken. Met het zeilschip De Oosterschelde dat
honderd jaar bestaat zou een tocht van vier dagen
gemaakt worden.
De tocht is inmiddels geweest en een groot succes
geworden. Vanwege het stormachtige weer is het
reisdoel wel bijgesteld, maar toch hebben de
leerlingen en hun begeleiders een onvergetelijke
ervaring opgedaan.
Op dinsdag 26 september hebben de leerlingen dit
op school afgesloten met een presentatie van de reis
en van het geleerde in onze aula.
Woensdag 25 oktober gaan onze kapiteins naar het
stadhuis om aan burgemeester Aboutaleb te
vertellen over de reis en over leiderschap.

Magister
Het leerlingenadministratieprogramma van onze
school heet Magister. Leerlingen en ouders kunnen
hierin de cijfers zien en het rooster. Veel digitale
programma’s starten de leerlingen op via Magister.
De koppeling gaat via onze website.
De ouders van nieuwe leerlingen krijgen op de
ouderinformatieavond hun toegangscode. Op deze
avond is het voor alle ouders mogelijk om onder
begeleiding in te loggen.

SCHOOLGELD
U krijgt voor de schoolboeken geen rekening, want
die worden door de overheid betaald, maar wel is er
een ouderbijdrage van 85 euro voor zaken als
excursies, schoolreisje en het kluisje. Voor een
school als de onze waar de leerlingen ook vaak
buiten de school aan het werk gaan, is deze bijdrage
onontbeerlijk.
Bij de inschrijving van uw kind heeft u een formulier
ondertekend waarop u aangaf wat u gaat betalen.
Op 27 september is naar alle ouders/verzorgers een
factuur hiervoor toegestuurd.
CHALLENGE010
In de voorgaande drie weken zijn er promotielessen
basketbal, baseball, voetbal en dansen gegeven.
Daarna was er de gelegenheid voor leerlingen om
zich op te geven voor een van deze sporten of voor
dans. Er is door 50 leerlingen ingeschreven en dat is
weer een getal om trots op te zijn. Vorig schooljaar
was Veenoord "Dé Challenge01 school van het jaar"
en dat zou nu best weer eens het geval kunnen zijn!
Leerplicht
Hieronder ziet u het overzicht van de vakantiedagen
voor het komende schooljaar. Het is in de regel niet
toegestaan om op andere dagen vrij te nemen.
Mochten er gewichtige omstandigheden zijn, dan kan
extra verlof aangevraagd worden met behulp van
een verlofformulier dat bij de teamleiders te krijgen
is. Veenoord is hierbij gehouden aan de regels van
bureau leerplicht en zal de verlofaanvraag dus aan
die regels toetsen.
Zie verder de website
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/extra-verlof/
VAKANTIEREGELING 2017-2018
Begint
Zomervakantie 2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie 2018

Zat. 14-10-2017
Zat. 23-12-2017
Zat. 24-02-2018
Vrij. 30-03-2018
Vrij. 27-04-2018
Zat. 14-07-2018

Eindigt
Zon. 20-08-2017
Zon. 22-10-2017
Zon. 07-01-2018
Zon. 04-03-2018
Ma. 02-04-2018
Zon. 13-05-2018
Ma. 21-05-2018
Zon. 26-08-2018

KETELBINKIE
De bekendste regel uit het lied Ketelbinkie is wel
'Toen wij uit Rotterdam vertrokken' Onze
tweedeklassers hebben rond dit thema een mooie
vaar, dans en theatervoorstelling meegemaakt. Wat
stond daarover te lezen? "Je stapt op een boot en

met Delfshaven als decor ontmoet je al varend vijf
mensen uit de Rotterdamse haven. Op de kades zie
je hen op een beslissende dag in hun leven. Hoe
verder je vaart, hoe meer hun levens met elkaar
verknoopt lijken te raken. Allemaal proberen ze er
het beste van te maken. Ben je in staat om je leven
te sturen? Of heb je het niet zelf in de hand? Toen
wij van Rotterdam vertrokken gaat over de
maakbaarheid van de toekomst en de kracht van
het lot. In de haven ligt de toekomst aan je voeten
en jij kan ervan maken wat je wilt. Of toch niet?"

Kranten gaven deze voorstelling vier sterren. U kunt
de sfeer proeven op de website van het
Maasstadtheater:
https://www.maastd.nl/voorstelling/twvrv/
AGENDA
Maandag 2 oktober
Informatieavond voor alle leerjaren.
Donderdag 5 oktober
Start van Carrièrecoach voor leerjaar 4
Zaterdag 14 oktober
Start herfstvakantie.
Maandag 23 oktober
Eerste lesdag na de herfstvakantie.
Dinsdag 24 oktober
Dansworkshops leerjaar 1
Woensdag 25 oktober
De kapiteins van het Oosterschelde team gaan op
bezoek bij burgemeester Aboutaleb
Dinsdag 31 oktober
Theaterdansvoorstelling Sluier voor leerjaar 1 in
Theater Zuidplein.
Donderdag 9 november
Tweede dag Carrièrecoach voor leerjaar 4
Maandag 13 november
Einde periode 1, start periode 2
Maandag 13 november
MR vergadering
Dinsdag 14 november
Studiedag voor het personeel van alle LMC-scholen;
de leerlingen zijn vrij
Dinsdag 21 november
Project Meestervervalsers voor twee tweede
klassen
Donderdag 23 november
Project Meestervervalsers voor een tweede klas.
Maandag en dinsdag 27 en 28 november
Oogstgesprekken met leerlingen en
ouders/verzorgers; het rooster voor de afspraken
volgt.
VOLGT U ONS?
Veenoord is ook actief op Facebook en Instagram! De
adressen zijn te vinden via de website
www.veenoord.info
CARRIÈRECOACH
Wij werken veel samen met JINC om de leerlingen te
begeleiden in de richting van hun vervolgstudie en
hun beroep. In het vierde leerjaar doen wij dat voor
het eerst met het project carrièrecoach. Belangrijk is
ook nu weer de inzet van mensen uit het
bedrijfsleven.
TEAM ALERT
Verkeersveiligheid is belangrijk en daarom werden op
Veenoord voor de eerste drie leerjaren speciale
workshops gegeven. De eersteklassers waren in de
wendagen aan de beurt, de tweedejaars en
derdejaars kregen hun workshops The Battle en Take
Five op 19 en 22 september.

