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HET RAPPORTGESPREK WORDT EEN COACHGESPREK
Deze Nieuwsbrief wordt uitgereikt aan de
leerlingen en per e-mail verstuurd aan de
ouders waarvan het e-mailadres bekend is.
Op de ouderavond hebben wij u kennis laten
maken met de mogelijke vorm van het nieuwe
rapportgesprek. Wij gaan voor dat gesprek
meer tijd uittrekken en, nog veel belangrijker,
de leerlingen gaan het gesprek leiden.

Maar buiten de resultaten zijn er nog de Job
Skills. Welke vaardigheden heb je nodig om
goed in de maatschappij te kunnen
functioneren.
Het team van Veenoord heeft zevenentwintig
van die Skills geformuleerd en daaruit een top
tien samengesteld. Deze top tien wordt in het
coachgesprek doorgenomen. Om u hierop voor
te bereiden noemen wij ze hieronder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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 (zie het stuk onder
'Skills').
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.
SKILLS
In de ouder-leerling-mentorgesprekken,
kortweg coachgesprekken, gaat het om de
resultaten van uw kind, die blijven namelijk
belangrijk. Het VMBO wordt 'gewoon' afgesloten
met een diploma en daar blijven wij ons best
voor doen. Dit zijn de kennis skills.
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kan samenwerken.
kan omgaan met grenzen.
kan mijn werk plannen.
kom mijn gemaakte afspraken na.
kan verschillen tussen mensen accepteren.
kan mijn verbeterpunten benoemen.
kan mij overal binnen de school gedragen.
spreek andere aan op zijn/haar gedrag.
kan mijn emoties beheersen.
kan mij verplaatsen in een ander.

STUDIEMIDDAGEN
Op een aantal dagen hebben wij nu een laatste
les laten vallen of een 45 minutenrooster
gedraaid. Dat was om meer tijd te hebben ter
voorbereiding van de nieuwe ouder-leerlingmentor gesprekken.
Wij vinden het jammer dat er hierdoor minder
lestijd was, maar wij vertrouwen erop dat de
kwaliteit van het onderwijs op deze wijze echt
verbetert.
LMC-DAG
Jaarlijks komt al het personeel van het bestuur
van onze school een dag bij elkaar om van
elkaar te leren en om elkaar te ontmoeten.
Deze dag stond al in de planning en is voor de
leerlingen een lesvrije dag.
Dinsdag 14 november is de school gesloten en
zijn de leerlingen vrij.
Magister
In Magister kun u uw contactgegevens wijzigen
als die veranderd zijn. U kunt daar ook uw email gegevens toevoegen, zodat wij de
Nieuwsbrief en andere informatie snel bij u
kunnen krijgen.
In Magister kunt u ook zien hoe het met de
aanwezigheid van uw kind op school is. Mocht
uw kind ongeoorloofd absent staan en er is toch
een reden waarom uw kind er niet was, dan

heeft u een week de tijd om dit aan de receptie
te melden via de telefoon of met een brief.
SCHOOLGELD
Alle ouders/verzorgers hebben vorige maand
een brief gekregen over het schoolgeld. Velen
hebben inmiddels de 85 euro betaald. Mocht u
de brief kwijt geraakt zijn, dan kunt u het
bedrag overmaken op NL20 ABNA 0552 3586
49 van Veenoord vmbo onder vermelding van
de naam van uw kind en de klas waar hij/zij in
zit.

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. De
eerste bijeenkomst is geweest, op donderdag 7
december is de volgende.

CHALLENGE010
De eerste toernooitjes voor de verschillende
teams zijn al gehouden en positief verlopen.
Ook de komende weken staan er weer een
aantal op stapel. Natuurlijk bent u van harte
welkom om uw kind aan te komen moedigen.
In de agenda ziet u welke toernooien er zijn.

VOLGT U ONS?
Veenoord is ook actief op Facebook en
Instagram! De adressen zijn te vinden via de
website www.veenoord.info

AGENDA
Maandag 13 november
- Einde periode 1, start periode 2
- MR vergadering, 19 uur op Palmentuin
Dinsdag 14 november
Studiedag voor het personeel van alle LMC-scholen;
de leerlingen zijn vrij
Woensdag 15 november
- Baseballtoernooi van 16-18uur in sporthal De Enk
- Dialoog: Keuzevrijheid en Huwelijksdwang, klas 3
Donderdag 16 november
- Zaalvoetbaltoernooi voor de jongens bovenbouw
van 16-18 uur in de Topsporthal
- Voorlichting door Humanitas voor de
eersteklassers over grensoverschrijdend seksueel
gedrag.
Dinsdag 21 november
Project Meestervervalsers voor twee tweede
klassen
Woensdag 22 november
Zaalvoetbaltoernooi voor het meisjesteam van 1618 uur in de topsporthal
Donderdag 23 november
- Project Meestervervalsers voor een tweede klas.
- Voorlichting Humanitas voor klas 4 over
grensoverschrijdend seksueel gedrag.
- Zaalvoetbaltoernooi van 16-18 uur voor het
jongensteam van de onderbouw in de topsporthal
Maandag en dinsdag 27 en 28 november
Oogstgesprekken met leerlingen en
ouders/verzorgers; het rooster voor de afspraken
volgt.
Dinsdag 5 december
Sinterklaas
Donderdag 7 december
Carrièrecoach voor klas 4
Maandag 11 december
Veenoord Dag van de Dialoog
Woensdag 13 december
Inloopmiddag van 13.45-16.00 uur voor leerlingen
van groep 8 en hun ouders/verzorgers. De lessen
gaan gewoon door.

