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START VAN HET SCHOOLJAAR 
De school is weer geopend! 
We hopen dat u en uw kind een fijne zomervakantie 
heeft gehad en klaar bent voor het nieuwe 
schooljaar. 
In deze Nieuwsbrief een aantal feitelijke zaken, 
waarbij ervoor is gekozen om sommige zaken uit de 
Nieuwsbrief van juli te herhalen. 
Dus ook herhalen wij het hartelijke welkom aan alle 
nieuwe leerlingen van Veenoord! Wij hopen en 
verwachten er een goed schooljaar van te maken! 
 
WENDAGEN 
Wij beginnen het schooljaar voor alle leerlingen op 
woensdag 4 september. 
De brugklas begint om 9.00 uur, de tweede klas om  
9.30 uur en de derde en vierde klas om 10.00 uur 
Voor alle klassen is er een wenprogramma. Voor de 
onderbouw drie dagen en voor de bovenbouw twee 
dagen. 
De brugklassers hebben op donderdag in ieder geval 
een survivalparcours en de bovenbouw heeft dan een 
sportdag. 
Donderdag komt voor de leerlingen van klas 1 en 3 
de schoolfotograaf. 
De tweedeklassers gaan op vrijdag naar de 
wereldhavendagen. 
De rest van het programma wordt op woensdag aan 
de leerlingen bekend gemaakt. 
 
ONDERWIJSONTWIKKELING 
Vorig schooljaar hebben wij 
een aantal ontwikkelingen 
opgestart. Daar hebben wij 
van geleerd, de meeste zijn 
ons goed bevallen. Dit jaar 
gaan wij hiermee door. De 
nieuwe schooltijden:  
1e lesuur: 08.30 uur tot 09.15 uur 
2e lesuur: 09.15 uur tot 10.00 uur 
3e lesuur: 10.00 uur tot 10.45 uur 
Pauze:  10.45 uur tot 11.15 uur 
4e lesuur: 11.15 uur tot 12.00 uur 
5e lesuur: 12.00 uur tot 12.45 uur 
6e lesuur: 12.45 uur tot 13.30 uur 
Pauze:  13.30 uur tot 14.00 uur 
7e lesuur: 14.00 uur tot 14.45 uur  
8e lesuur: 14.45 uur tot 15.30 uur 
 
Het gaat dus om lesuren van 45 minuten, waarbij 
sommige lessen tot anderhalf uur gecombineerd 
worden.  
In de onderbouw gaan er domeinlessen komen: 
lessen waarbij de leerlingen leskrijgen in het domein 
zorg&welzijn of Economie & Ondernemen. Daarbij 
gaan zij ook buiten de school aan het werk. 

In de bovenbouw zijn de keuzevakken voor klas 3 en 
klas 4 gezamenlijk, waardoor wij het aantal 
keuzemogelijkheden flink hebben kunnen verhogen. 
De leerlingen hebben hiervoor eind vorig schooljaar 
al een eerste keuze gemaakt. 
Een ander nieuwtje wordt gevormd door de lessen 
Maatwerk. Leerlingen kunnen hier met hun zwakke 
vakken op individuele basis aan het werk. Voor de 
een zal dat vooral rekenen zijn, voor de ander juist 
Nederlands of nog een ander vak. Er zal daarbij een 
uitwisseling tussen verschillende klassen zijn. 
 
STARTGESPREKKEN 
Op maandag 16 september presenteren alle 
leerlingen hun doelen en plannen voor de komende 
periode aan hun ouder/verzorger en hun mentor. 
Wilt u deze dag alvast vastleggen in uw agenda. Voor 
een goed schooljaar is het belangrijk dat leerling, 
school en ouders op één lijn zitten. Ouders van 
nieuwe leerlingen krijgen gelijk hun inlogcode voor 
Magister en kunnen voor vragen hierover terecht bij 
onze schooloudercontactpersonen, mevrouw Mahsan 
en mevrouw Vrutaal. 
Er zijn die dag geen lessen. 
 
BOEKEN 
De schoolboeken worden door de overheid betaald, 
door de school besteld en op school afgeleverd. De 
meeste boeken blijven op school, maar soms zullen 
de leerlingen een werkboek mee naar huis nemen  
om nog wat te leren of te maken. 
U krijgt voor de schoolboeken dus geen rekening, 
maar wel is er een ouderbijdrage van 90 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. 
De bijdrage is na meer dan tien jaar verhoogd met 
vijf euro, omdat de schoolreis niet meer te 
organiseren was voor 30 euro. 
Bij de inschrijving van uw kind heeft u een formulier 
ondertekend waarop u aangaf wat u gaat betalen. 
De betaalwijze is veranderd: in de maand september 
krijgt u een via uw e-mailadres een betaalverzoek 
hiervoor toegestuurd. 
 
 
 
 
 
 
REKENMACHINE 
In de spullenlijst (zie ommezijde) wordt ook de 
rekenmachine genoemd. De rekenmachine kan zelf 
aangeschaft worden. Het is ook mogelijk om de 
rekenmachine via school te bestellen bij de 
wiskundedocente, mevrouw Brussen. Dan moet de 
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leerling dit woensdag 4 september bij haar aangeven 
en gelijk, dus vooraf, 14 euro betalen. Dat kan ook 
via de pin. 
 
E-MAILADRES 
Deze Nieuwsbrief, maar ook de kortere actuele 
berichten, wordt per e-mail verstuurd. Het is dus 
belangrijk dat uw e-mailadres altijd up to date is. U 
kunt dit via Magister altijd aanpassen of u kunt dit 
via de administratie of de mentor doorgeven. 
 
VOLGT U ONS? 
Veenoord is ook actief op Facebook en Instagram! De 
adressen zijn te vinden via de website 
www.veenoord.info 

 
 
 
 
 
 
VAKANTIEROOSTER 2019-2020 

AGENDA 
Donderdag 29 augustus  
De school is weer bereikbaar 
Maandag 2 september 
Al het personeel is weer aanwezig 
Woensdag 4 september 
Startdag van het nieuwe schooljaar voor 
de leerlingen  
Donderdag 5 september 
De schoolfotograaf komt de leerlingen 
van klas 1 en 3 en de nieuwe leerlingen 
van klas 2 op de foto zetten voor ons 
leerlingenvolgsysteem. 
Woensdag 11 september 
Workshop Kunst&Cultuur buiten school 
voor twee tweede klassen: “Ets je eigen 
school” 
Maandag 16 september 
Startgesprekken met alle leerlingen en 
hun ouders/verzorgers. Er zijn geen 
lessen 
Donderdag 19 september 
Studiedag voor al het personeel, de 
leerlingen zijn vrij 
Dinsdag 24 september 
Workshop Kunst&Cultuur buiten school 
voor twee derde klassen: “Sign” 
Woensdag 25 september 
Workshop Kunst&Cultuur buiten school 
voor een tweede klas: “Ets je eigen 
school” 
Donderdag 26 september 
Workshop Kunst&Cultuur buiten school 
voor twee derde klassen: “Sign” 
Donderdag 3 oktober 
Bliksemstage klas 3 
Donderdag 10 oktober 
Bezoek MBO klas 3 
Donderdag 17 oktober 
Carrièrecoach Klas 4  
Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 
Herfstvakantie 

WELKE SPULLEN HEB JE NODIG? 
Voor de brugklassers, maar ook goed om even te 
checken voor de andere leerlingen! 
- etui met inhoud: vijf pennen, twee 
           potloden, gum, puntenslijper,  
 passer, geodriehoek, schaar, lijmstift, 
           markeerstift, vijf kleurpotloden. 
- eenvoudige agenda 
- Twee A4 schriften met ruitjes van 1cm2 
- tien schriften, lijntjespapier 
- gymkleding: sportbroek, t-shirt en 
           gymschoenen (zaalschoenen die niet 
           buiten gedragen zijn) 
- leerlingen sportklas: sportkleding en  
           schoenen voor buiten 
-  eenvoudige rekenmachine, op school is 
  een rekenmachine te koop die voor alle 
  leerjaren geschikt is 
- oordopjes voor bij de computer 
- woordenboek Nederlands 
-  schooltas 

 
 Begint Eindigt 
Zomervakantie 2019  Zon. 01-09-2019 
Herfstvakantie Zat. 19-10-2019 Zon. 27-10-2019 
Kerstvakantie Zat. 21-12-2019 Zon. 05-01-2020 
Voorjaarsvakantie Zat. 22-02-2020 Zon. 01-03-2020 
Tweede Paasdag Ma. 13-04-2020 Ma. 13-04-2020 
Meivakantie Ma. 18-04-2020 Di. 05-05-2020 
Hemelvaart Do. 21-05-2020 Zon. 24-05-2020 
Pinksteren Ma. 01-06-2020 Ma. 01-06-2020 
Zomervakantie 2020 Zat. 18-07-2020 Zon. 30-08-2020 
 
Roostervrij voor leerlingen (werkdagen voor personeel):  
- maandag 2 en dinsdag 3 september 2019 (aansluitend aan zomervakantie) 
- donderdag 19 september 2019 studiedag personeel 
- dinsdag 12 november 2019: LMC-dag (studiedag voor alle scholen van ons bestuur) 
- woensdag 27 november 2019: studiedag personeel 
- vrijdag 7 februari 2020: studiedag personeel 
- dinsdag 31 maart 2020: studiedag personeel 
- maandag 4 mei 2020: verlengde meivakantie leerlingen, studiedag personeel  
- vrijdag 22 mei 2020: studiedag personeel 
- woensdag 15 juli 2020 t/m vrijdag 17 juli 2020 (aansluitend aan zomervakantie) 
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