
Veenoord 15 • 3079 NH • Rotterdam • Postbus 9244 • 3007 AE • Rotterdam  jaargang 11, nummer 3 
T 010 483 23 44  • E info.ve@lmc-vo.nl • www.veenoord.info   23 november 2018 

 

                      

 

Nieuwsbrief 

 
  

 
 

MENTOREN OP ZUID 
Dit schooljaar doen wij natuurlijk weer mee met 
Mentoren op Zuid. Verschillende opleidingen van de 

Hogeschool Rotterdam laten hun studenten 
leerlingen coachen van het Voortgezet Onderwijs. 

Elke student wordt aan een leerling gekoppeld. De 
student helpt de leerling met huiswerk, heeft 
gesprekken met de leerling en kan in sommige 
gevallen bijvoorbeeld samen op bezoek gaan op een 

vervolgschool. Soms heeft de hele klas met alle 
studenten een activiteit. Het komt voor dat de 
student en de leerling ook hun telefoonnummers of 
emailadressen uitwisselen. 
Op Veenoord wordt Mentoren op Zuid in leerjaar 1 en 
leerjaar 3 uitgevoerd. 
Dit keer zijn klas 3B en 3E al begonnen en 

binnenkort gaan de klassen 1B en 1C starten op de 
vrijdagochtend. 
Als u hier vragen of bezwaren over heeft, dan kunt u 
hiervoor contact opnemen met de mentor van uw 

kind. De contactpersoon van de school voor dit 
project is de heer Boer. 
  

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 
Langs deze weg wil ik mezelf graag voorstellen. Ik 
ben Karin van der Pijl werkzaam bij Enver als 
Schoolmaatschappelijk 
Werkster. 
Sinds juli 2018 ben ik 

verbonden aan het LMC 
Veenoord als 
Schoolmaatschappelijk 
Werkster. Op dinsdag en 
woensdag ben ik aanwezig in 
de school. 

Leerlingen en/of hun ouders kunnen met mij komen 

praten als er problemen zijn, bijvoorbeeld op school, 
thuis of in hun vrije tijd. Ik voer samen met de 
leerling een aantal gesprekken op school en zoek 
naar oplossingen voor eventuele problemen. Mochten 
wij er samen met een aantal gesprekken niet 
uitkomen en er is meer of andere hulp nodig dan kan 
ik de leerling en ouders doorverwijzen naar 

organisaties buiten school, die verder kunnen helpen. 
Ook de mentor kan contact met ons opnemen voor 
informatie en advies. 
Een aantal voorbeelden van onderwerpen waarover 
leerlingen zouden kunnen komen praten: 
• Je hebt thuis veel ruzie en hierdoor kun jij je niet 

goed concentreren op school. 

• Je wordt gepest in de klas en je weet niet hoe je er 
mee om moet gaan. 

• Je bent de laatste tijd moe en in de war en je wilt 
graag een aantal zaken op een rijtje zetten. 
• Je wordt veel de klas uitgestuurd en je weet niet 

hoe je dat in je eentje moet oplossen. 
Natuurlijk zijn er nog veel andere voorbeelden te 

bedenken waarbij het soms prettig is om daar even 
met iemand anders over te praten. Spreek hierover 
met je mentor! Je mentor kan jou namelijk in contact 
brengen met mij. 

Ook kun je via de mail je vraag stellen via 
karinvanderpijl@enver.nl 
Je kunt mij vinden op dinsdag en woensdag in de 
school op de 1e etage, tegenover de kamer van Dhr 
Kidjo 
 
Karin van der Pijl 

 
HERFSTGESPREKKEN 
Maandag 10 december en dinsdag 11 december zijn 
de herfstgesprekken, zoals ook al eerder is 

aangekondigd. U wordt samen met uw kind bij de 
mentor uitgenodigd voor een gesprek over de 
afgelopen periode. Uw kind zal dan de resultaten 

presenteren en vertellen hoe het met de in het 
startgesprek gestelde doelen is gegaan. Omdat deze 
gesprekken vrij uitgebreid zijn, zullen op die dagen 
de lessen vervallen. 
In de aula wordt u natuurlijk ontvangen met een kop 
koffie of thee en op maandag is de 

schooloudercontactpersoon beschikbaar.  
Er is op beide dagen gelegenheid tot het inkijken van 
Magister. 
Op het grote scherm zullen wij foto’s van de 
afgelopen periode presenteren. 
U kunt dus best iets eerder komen! 

 

FOTO’S 
Bijna alle leerlingen zijn op de foto gezet voor 
gebruik in magister, maar er is ook een actiefoto die 
de leerlingen kunnen gebruiken voor het persoonlijk 
maken van hun weekmap. Wij zijn zelf erg blij met 
het resultaat en volgens ons de leerlingen ook. 
Mochten wij de foto van uw kind ook voor publicaties 

willen gebruiken, dan zullen wij vooraf toestemming 
vragen. 
Een origineel bestand van de foto is via de mentor 
voor 2 euro te bestellen. 
 
OP BEZOEK 

Veenoord is flink bezig met het vernieuwen van het 

onderwijs, maar blijft ook oog houden voor de plaats 
van Veenoord binnen Rotterdam en de maatschappij. 
In de Op Bezoek groep zijn personeel, ouders en nu 
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ook leerlingen steeds bezig met het organiseren van 
activiteiten om die plaats ook in beeld te brengen en 
te houden. 
Vorig jaar is er een hele themaweek georganiseerd, 

die aan de onderwijsvernieuwing was gekoppeld door 
voor het eerst met een nieuwe roosteropzet te 
werken. 
Dit schooljaar is als goede doel gekozen voor de 
voedselbank. De activiteiten die voor dat goede doel 
worden georganiseerd zullen in het teken staan van 
onze samenleving op Rotterdam Zuid.  

In de groep is Archell Thompson aangeschoven. Hij 
heeft vorig jaar een indrukwekkende storytelling 
gedaan in de projectweek. In dit schooljaar zal hij 
een aantal workshops gaan geven aan leerlingen van 
Veenoord.  
Als eerste heeft hij een flinke groep uitgenodigd om 

op 2 december naar theater Zuidplein te komen. 
Hieronder leest u daar meer over (en natuurlijk kunt 

u via het theater zelf ook kaartjes daarvoor 
bestellen): 
De bewoners van Rotterdam-Zuid worden door 
Archell uitgenodigd om op 2 december naar 
Overleven op Zuid te komen: 

   

 

 
‘Overleven op Zuid’ is een laagdrempelig en vernieuwend 

concept waarin Archell, samen met ervaringsdeskundigen, in 

gesprek gaat met de bewoners van Rotterdam-Zuid. Hierbij 

worden de kansen en talenten van de bewoners naar voren 

gebracht. Onderwerpen zoals ‘vaders’, ‘armoede’ en 

‘prestatiedruk’ worden deze middag behandeld. Dit wordt op 

een vernieuwende wijze gedaan, door middel van een 

interactief programma, in combinatie met storytelling en 

motivational speaking.  

Puur, zonder schaamte en met een vleugje humor.  

Archell Thompson: ‘’Op 2 december wil ik zoveel mogelijk 

voorbeeldfiguren van verschillende afkomsten een podium 

geven, omdat ik deze in mijn jeugd niet heb gehad.’’  

Tijdens het evenement zijn er lekkere hapjes te koop, 

gebaseerd op recepten van bewoners van verschillende 

afkomsten.  

 
LEERPLICHT OP SCHOOL 

Dit jaar is in het rooster steeds plaats ingeruimd voor 
een melduur. Leerlingen die te laat zijn gekomen of 
die een uur gemist hebben, kunnen dat in het 
melduur goed maken. Hierdoor, en hopelijk ook 
doordat de leerling meer verantwoordelijkheid is 
gaan nemen voor zijn/haar eigen opleiding, is het 

aantal te laatkomers behoorlijk naar beneden 

gegaan. Toch is er nog steeds een aantal leerlingen 
dat stelselmatig te laat blijft komen.  
Dat moeten wij melden aan bureau leerplicht. Ouders 
worden hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld. 
Als het aantal meldingen te hoog is geworden, gaat 
leerplicht, na melding door Veenoord, met de leerling 

en soms met de ouders in gesprek. Blijft het dan 

toch fout gaan, dan kan leerplicht overgaan tot 

verdergaande maatregelen. 
In eerste instantie zullen de gesprekken op school 
plaatsvinden, maar leerling en ouder/verzorger 
kunnen ook uitgenodigd worden om naar het kantoor 
van de leerplichtambtenaar te komen. 
De leerplichtambtenaar die door de gemeente aan 
onze school is toegewezen, is mevrouw V. Delgado 

Silva. 
 
KERSTVIERING 
De Skillsgroep van het tweede leerjaar heeft de taak 
op zich genomen om de kerstactiviteiten te 
organiseren. Natuurlijk gaat u hier later meer van 
horen. 

Op donderdag 20 december gaan die activiteiten 
plaatsvinden en die zijn verplicht.  
Hierdoor zullen de lessen op vrijdag 21 december 
vervallen. Leerlingen die niet mee hebben kunnen 
doen of leerlingen die nog meldingen op de meldlijst 
open hebben staan, moeten vrijdag wel gewoon op 

school komen. 
 
ACTIVITEITEN ACHTER ONS 
Er is in de afgelopen maanden veel gebeurd. Onder 
andere zijn derdeklassers met WerkWijs aan de slag 
gegaan, hebben enkele klassen al Mentoren op Zuid 
gedaan, is er een theatervoorstelling Blauwe Plekken 

geweest, hebben leerlingen de Romeinse tijd in de 

gymles nagespeeld en nog veel meer. U kunt hiervan 
goed op de hoogte blijven via het internet:  
 
VOLGT U ONS? 
Veenoord is ook actief op Facebook en Instagram! De 
adressen zijn te vinden via de website 

www.veenoord.info  

AGENDA 
Maandag 26 november 
16.00 uur afsluiting US4U cursus 

Vrijdag 30 november 
laatste dag om cijfers in te leveren voor de 
herfstgesprekken 
Dinsdag 4 en woensdag 5 december 
Bliksemstages klas 4 
Donderdag 6 december 

Leerplichtambtenaar op school 
Maandag 10 en dinsdag 11 december 
Herfstgesprekken. Met alle ouders en leerlingen 
wordt een afspraak gemaakt. De lessen gaan 
niet door. 
Maandag 10 december 
Start periode 2 

Dinsdag 11 en woensdag 12 december 
Meestervervalsers voor klas 2 

Woensdag 12 december  
Inloopmiddag voor leerlingen van groep 8. De 
lessen gaan gewoon door. 
Donderdag 13 december 
Carrièrecoach voor klas 4 

Scholenmarkt persoonshal voor groep 8 
Donderdag 20 december 
Kerstviering met diner en gala 
Vrijdag 21 december 
Opruimen en dergelijke. Er zijn geen lessen. 
Maandag 24 december 

Begin kerstvakantie 
Maandag 7 januari 
Eerst lesdag na de kerstvakantie 
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