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Nieuwsbrief 
 

  
 
 

EXAMENSEIZOEN BEGONNEN 
In de weken voor de meivakantie zijn de praktische 
examens voor Economie & Ondernemen en Zorg & 
Welzijn afgenomen. De Centrale Examens voor klas 4 
beginnen op maandag 13 mei en lopen t/m vrijdag 
24 mei. In de week voor de centrale examens is er 
een aangepast rooster voor klas 4. Deze week staat 
zal in het teken staan van examentraining. Op 
vrijdag 10 mei is er nog een moment van 
ontspanning. Dan staat de schoolreis van klas vier op 
het programma.  
  
LENTEGESPREKKEN 
Op 15-16 april hebben de Lentegesprekken 
plaatsgevonden. Als u op een van deze dagen niet 
kon komen zal de mentor van uw kind een nieuwe 
afspraak met u maken. Door de examens Zorg & 
Welzijn en de afwezigheid van mevrouw Rechards 
is het niet gelukt om de Lentegesprekken in klas 
3E te houden. In de weken na de meivakantie 
zullen de gesprekken alsnog gaan plaatsvinden. 
Mevrouw Afacan zal ouders/verzorgers van de 
leerlingen uit klas 3E uitnodigen op school.  
 
AANGESCHERPT TELEFOONBELEID 
Ook dit schooljaar veroorzaakt de mobiele telefoon 
veel onrust in school en tijdens lessen. Recentelijk 
zijn er kwetsende afbeeldingen en teksten over 
docenten verschenen op social media. We merken 
dat de concentratie en dus de prestaties van veel 
leerlingen minder wordt door de aanwezigheid van 
de telefoon. We hebben dan ook besloten om de 
schoolregels over het telefoonbeleid aan te 
scherpen. In klassen en gangen is de telefoon niet 
meer toegestaan. Docenten zullen de telefoon 
innemen als een leerling zich niet aan deze 
schoolregel houdt. De leerling krijgt de telefoon 
terug aan het einde van de lesdag. Bij een derde 
overtreding volgt een gesprek met 
ouders/verzorgers aan wie de telefoon overhandigd 
zal worden. In de aula mag de telefoon wel 
gebruikt worden. Mits het geluid uit staat. Foto’s 
maken, filmen, ‘live’ gaan zijn ook in de aula en 
buiten op het plein niet toegestaan.   
 
PERSONEEL 
Mevrouw Rechards is wegens ziekte al enige tijd 
afwezig. Mevrouw Vrede zal de lessen Zorg & Welzijn 
tot aan het einde van het jaar van haar overnemen.  

Binnen de dagelijkse leiding van de school vindt per 
1 mei een verandering plaats. Dhr. Peters is 
teamleider onderbouw, dhr. Wynia locatieleider en 
teamleider bovenbouw.  
STAGE KLAS 3 
Alle leerlingen van klas drie gaan in de maand mei 
twee weken stage lopen. Doel is kennis maken met 
een beroep. Een ander doel van de stage is dat 
leerlingen ervaren hoe het is om twee weken aan de 
slag te zijn in een werksituatie. Elke leerling krijgt 
een begeleider op de stageplek. Mentoren en 
docenten zullen de leerlingen bezoeken tijdens deze 
stageperiode. 
 
NIEUWE WEBSITE 
Veenoord heeft een nieuwe website gekregen. U 
vindt de website op het volgende adres: 

www.veenoor
d.info Ook 
via social 
media kunt u 
de school 
volgen en 
zien welke 
activiteiten 
er allemaal 
plaatsvinden. 
Klik op de 
link voor 
Instagram of 
kies de link 
voor 
Facebook. 
 
ACTIVITEITEN
…… Op 
Veenoord 
gebeurt heel 
veel: 
Voedselbank 
actie, Open 
dag, JINC-
stages, 
sollicitatiepro
ject, 
Súperschool, 

Skills-middagen, Museumbezoeken, Valentijn, 
Schoolfeest, Sportcrew Veenoord, Op 
bezoek……….ZIE DE VOLGENDE PAGINA 

AGENDA 
22 april t/m 3 mei  
Meivakantie (school is gesloten) 
Vrijdag 10 mei 
Schoolreis Klas 4 
13-24 mei 
Centrale examens Klas 4 
Beroepsoriënterende stage klas 3 
30-31 mei 
Hemelvaart (school gesloten) 
10 juni 
2e Pinksterdag (school gesloten) 
Woensdag 12 juni 
Uitslag examens klas 3 
Donderdag 13 juni 
Examen-BBQ klas 4 
Slotfeest schooljaar 2018-2019 
Maandag 17 juni 
Informatieavond nieuwe Brugklassers 
17-19 juni 
Herexamens Klas 4 
Woensdag 19 juni  
LMC Cup (Sparta stadion) 
Woensdag 26 juni  
Schoolreis Efteling Klas 1 t/m 3 
Vrijdag 28 juni 
Uitslag herexamens en Diploma-uitreiking 
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