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START VAN HET SCHOOLJAAR 
We zijn begonnen! 
De startdagen zijn vorige week naar onze indruk 
prima verlopen. Helaas was het weer tijdens de 
sportdag van de bovenbouw tegenvallend en moest 
de survival van leerjaar 1 worden uitgesteld naar 
later deze maand, maar de sfeer was goed. 

 
Gaat de komende week verder… 
 
De planning voor de startgesprekken is door de 
mentoren gemaakt en u bent daarvan op de hoogte 
of uw kind moet de brief die daarbij hoort nog bij u 
afleveren. 
Tijdens die gesprekken krijgen nieuwe ouders hun 
inlog in Magister en zijn in de aula de 
oudercontactpersonen aanwezig. 
Hopelijk zijn de eerste berichten die u thuis over 
school krijgt ook positief. 
 
LO KLEDING LEERJAAR 1 
Alle leerlingen van leerjaar 1 krijgen schoolkleding 
voor de lessen sport & bewegen. Dit wordt uitgereikt 
tijdens de startgesprekken en de ouder/verzorger 
tekent dan ook voor ontvangst. 
Mocht u een extra setje nodig hebben of is het 
verstrekte setje zoekgeraakt, dan is dit voor € 35,- 
aan te schaffen bij de gymleraar. 
Het is wel heel verstandig om de kleding te merken! 
 
CITO KLAS 1 
De vorderingen van de leerlingen houden wij 
natuurlijk bij via de cijfers en in de 
voortgangsgesprekken, maar er is ook een toetsing 
onafhankelijk van de gebruikte methodes via 
CITO0123. Dit is een instrument om de kwaliteit van 
ons onderwijs te bewaken. 
De eerstejaars krijgen deze maand vanaf 17 
september de nulmeting en aan het eind van het jaar 
krijgen alle onderbouwleerlingen opnieuw een CITO 
toets. Zowel de nulmeting als de meting aan het eind 
van het jaar omvatten een achttal verschillende 
toetsen. De toetsen worden klassikaal en digitaal 
afgenomen. Tijdens het Herfstgesprek met u in 
november worden de resultaten besproken. 
 
 

DOMEINLEREN 
De leerlingen van leerjaar 1 gaan in het domeinleren 
aan de slag met een bruggenproject. Wat is er dan 
mooier om in Rotterdam met zijn prachtige bruggen 
een bruggenwandeling te maken. Ze zijn vandaag 
voor de kick-off van het project met zijn allen 5 km 
aan de wandel gegaan. 

 
foto gemaakt door Rishano 
 
DOELEN 
Het team van Veenoord heeft als speerpunten voor 
de komende weken: 
De leerling is op school met een schooltas met 
daarin: Veenoordmap, etui met pennen en potloden 
en een rekenmachine 
De leerling is op tijd en startklaar aan het begin van 
de les 
Gebruik van een mobiel is alleen in de aula 
toegestaan en alleen buiten de lestijden. 
Helpt u ons mee om deze doelen te bereiken?! 
 
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. 
 
ENERGIEDRANK 
Vanuit kinderartsen is er al langer de oproep om 
geen energiedrank, bijvoorbeeld Red bull, aan 
leerlingen te verstrekken. Bij een gezonde school 
hoort dit niet thuis. Op Veenoord is het dan ook niet 
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te krijgen, maar sommige leerlingen nemen het mee 
van huis of kopen het zelf in de winkel.  
Energiedrank is ongezond, maar beïnvloedt ook het 
gedrag van de leerlingen. Ze worden er druk van en 
(hyper)actief. Het staat gelijk aan een flink aantal 

koppen koffie in één keer. Veel 
gedragsproblemen zijn dus 
eenvoudig op te lossen door 
geen energiedrank te drinken. 
Het is dan ook vanaf nu niet 
meer toegestaan om op  school 
energiedrank bij je te hebben 
en zeker niet om het te 
drinken. Wijst u uw kind op de 

voordelen hiervan, zodat ook vóór uw kind op school 
is hij/zij geen energiedrank drinkt?! 
 
COACHGESPREKKEN 
In het rooster staat het niet apart vermeld, maar als 
een klas het eerste uur geen les heeft, worden 
verschillende leerlingen toch opgeroepen voor een 
coachgesprek. Daarin wordt de stand van zaken door 
de mentor met de leerling doorgenomen en bekeken 
of er nog hulp nodig is bij het halen van de 
voorgenomen doelen. Ook de loopbaanbegeleiding 
(LOB) is onderdeel van het gesprek. 
Natuurlijk is aanwezigheid tijdens dat gesprek 
verplicht. Wij zullen de afspraken in Magister 
proberen te vermelden. 

 
 
SCHOOLWERKTIJD 
In het rooster van bijna elke klas staat op vrijdag 
SWT vermeld. Dit is een verplicht dubbel lesuur. 
De leerling wordt dan in de gelegenheid gesteld om 
achterstanden in te halen, bijvoorbeeld opgelopen 
door ziekte of andere (afwezigheids)oorzaken.  
Als een leerling helemaal bij is met het werk en ook 
niet te laat gekomen is of ongeoorloofd afwezig was, 
hoeft zij/hij als beloning niet in dat dubbel uur op 
school te zijn. 
 
VOLGT U ONS? 
Veenoord is ook actief op Facebook en Instagram! De 
adressen zijn te vinden via de website 
www.veenoord.info 
 
 

 
De schoolfotograaf (en de leerling) aan het werk 
 

 
De regen is voorbij 
 
 

 
 
 
 

AGENDA 
Woensdag 11 september 
Workshop Kunst&Cultuur buiten school 
voor klas 2B: “Ets je eigen stad” 
Maandag 16 september 
Startgesprekken met alle leerlingen en 
hun ouders/verzorgers. Er zijn geen 
lessen 
Woensdag 18 september 
Workshop Kunst&Cultuur buiten school 
voor klas 2A: “Ets je eigen stad” 
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 klas 2C: “Ets je eigen stad” 
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 
Woensdag 30 oktober 
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