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STUDIEDAG 
Maandag 4 april is er een studiedag voor al 
het personeel.  
Op deze studiedag gaan wij aan de gang met  

‘Goedzo!’, de school eigen benadering van de 
leerlingen en met het thema opbrengst 
gericht werken. 
De leerlingen zijn vrij. 
 
CITO 
Deze week zijn de CITO toetsen in klas 2 

afgerond. Deze toetsen zijn een hulpmiddel 

voor het onderbouwteam om een juiste 
keuze voor klas 3 te maken. 
 
SOLLICITATIEPROJECT 
De leerlingen van klas 3 zijn bezig met een 

sollicitatieproject. Zij hebben onder andere 
een sollicitatiebrief geschreven voor 
Nederlands en sollicitatievaardigheden 
geoefend. Dinsdag 5 april komen mensen uit 
het bedrijfsleven en zelfs de wethouder van 
onderwijs, de heer De Jonge, een 
sollicitatiegesprek met de leerlingen oefenen. 

Daarbij wordt ook stilgestaan bij wat je beter 
niet kunt doen en wat juist wel. 
Dinsdag komen de derdeklassers alleen voor 
de sollicitatietraining naar school. Voor de 
rust in de school moeten zij buiten die tijden 

thuis blijven/naar huis gaan. 
 

VOLLEYBAL 
Vrijdag 8 april is er een volleybaltoernooi in 
de topsporthal. Ook Veenoord doet mee met 
een selectie, begeleidt door dhr Emic, docent 
LO aan onze school en topvolleybalcoach, en 
de heer Anthony, die zelf actief volleyballer 

is.  
Er was weinig tijd voor de voorbereiding, ze 
hebben slechts enkele keren kunnen trainen, 
maar wij zijn zeer blij met dit initiatief. 
 
LONDENREIS 
Dinsdag 12 april vertrekken 22 leerlingen 

samen met de dames Bouyaghlafane en Van 
Ginkel en de heer Kidjo voor een reis van drie 

dagen naar Londen. Ze gaan daar onder 
andere naar het stadion van Chelsea, maar 
ook shoppen in zo’n echte drukke Engelse 
winkelstraat. Een goede oefening voor het 
Taaldorp dat een week later gehouden wordt! 

 
EXAMEN 
De leerlingen van klas 4 hebben inmiddels de 
examenbrief meegekregen. Daar staan de 
belangrijke data in, maar ook het rooster van 

het examen voor de beroepsgerichte vakken 
Zorg&Welzijn Breed, Handel & Administratie 
en Handel & Verkoop. Voor de Zorg & Welzijn 
leerlingen begint dit op 12 april, voor de 

andere leerlingen op 18 april.  
Het wordt een spannende tijd en wij hopen 
dat de andere leerlingen zich in de buurt van 
de praktijklokalen wat extra rustig zullen 
gedragen. De derdeklassers krijgen een 
aangepast rooster, aangezien de 
praktijkvakken voor hen tijdens dit examen 

uit zullen vallen. 

 
BLIKSEMSTAGE 
Klas 1 heeft een aantal bliksemstages 
afgelegd. Hierbij oriënteren de leerlingen zich 
op mogelijk toekomstige studierichtingen. We 

hebben tot nu toe goede berichten vanuit 
deze stages gehoord. 
Hieronder een foto van het bezoek aan de 
brandweer en op de volgende pagina kun je 
zien hoe hoog leerlingen kunnen stijgen! 

 
 
PERSONALIA 

Mevrouw Hofdom en de heer Smolders zijn 
weer volledig inzetbaar op school, zij geven 
weer alle lessen. Wij zijn blij met hun herstel 
en bedanken de heer Anthony voor zijn inzet 
voor de vervanging van een flink aantal 
lessen van mevrouw Hofdom. Mevrouw Aarts 
geeft al weer een tijd het grootste deel van 

haar lessen en zal na de meivakantie weer 

voldoende hersteld zijn om volledig aan de 
slag te gaan. 
 
MENTOREN OP ZUID 
Klas 1B, 2B, 2C en 3E zijn op de 

donderdagen aan de gang met Mentoren op 
Zuid. Met dit project krijgen de leerlingen 
elke week individuele aandacht van een 
student van de hogeschool. Zij doen wat 
schoolwerk met de leerlingen, maar doen ook 
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ontspannende dingen. Helaas hebben de 

studenten die de onderbouwklassen 

begeleiden nu eerst twee weken toetsen en 
daarna hebben wij twee weken meivakantie. 
Het project ligt dus voor de onderbouw vier 
weken stil.  
 
BEZOEK FONTYS HOGESCHOOL SITTARD 

Op 19 en 21 april komen leerlingen van de 
docentenopleiding in Sittard (Limburg) een 
bezoek brengen aan onze school. Zij komen 
lessen bezoeken, krijgen veel informatie en 
zullen zelf enkele lessen verzorgen. Het is 
een jaarlijks terugkerend bezoek dat wij erg 

op prijs stellen. 
  
HARDLOPEN 
In april wordt altijd de marathon van 
Rotterdam gelopen. Van onze school doet de 

laatste jaren steeds de heer Den Otter mee, 
dus ook nu weer. Wij wensen hem veel 

succes op zondag 10 april! 
Leerlingen van Veenoord doen mee met de 
5km loop die door het Albeda georganiseerd 
wordt op donderdag 21 april. Ook hun 
wensen wij heel veel succes! 
 
OUDER- EN LEERLINGENENQUÊTE 

Het is belangrijk voor een school om te weten 
hoe de activiteiten en de contacten ervaren 
worden door de leerlingen en de ouders. 
Deze maand wordt er dan ook een vragenlijst 
afgenomen bij de leerlingen én de ouders. 
U kunt de lijst al invullen door in te loggen op 

www.kwaliteitscholen.nl. De leerlingen van de 
eerste drie leerjaren krijgen uiterlijk dinsdag 

5 april de inloggegevens van de ouders mee. 
U kunt de enquête natuurlijk ook op school 

invullen, wij helpen u graag. Dat kan 

bijvoorbeeld op de ouderspreekavond van 

maandag 9 mei. 

 
SCHOOLREIS 
Op woensdag 11 mei gaan wij op schoolreis 
naar Walibi.  

Uiterlijk op woensdag 20 april moeten wij 
doorgeven met hoeveel leerlingen wij komen. 
Alleen de leerlingen waarvoor dan het 
schoolgeld binnen is, kunnen mee. 
 

AGENDA 
Maandag 4 april   
Studiedag voor al het personeel. De leerlingen zijn 

vrij. 
Dinsdag 5 april 

Sollicitatieproject klas 3, volgens het roostertje dat 
hun is meegegeven. De derdeklassers hebben geen 
andere lessen. 
Kennismakingsochtend nieuwe brugklassers. 

Woensdag 6 april 
Lesochtend leerwerktraject voor nieuwe leerlingen 
klas 3 
Vrijdag 8 april 
Volleybaltoernooi Topsporthal, vanaf 13 uur 
Laatste dag afhandeling schoolexamenwerk  
Maandag 11 april 

Einde periode 3, begin periode 4. 
Dinsdag 12 april 
Vertrek Londenreizigers 
Start CSPE ZWB 
Donderdag 14 april 
Thuiskomst Londenreizigers 

Vrijdag 15 april 

Workshops Kassa cultuurtraject klas 1 
Maandag 18 april 
Start CSPE H&A en H&V 
Dinsdag 19 april 
Bezoek studenten Fontys Hogeschool Sittard 
Woensdag 20 april 

Taaldorp examenklassen 
Uiterlijke betaaldag schoolgeld 
Donderdag 21 april 
5km loop Albeda in Bergschenhoek 
Bezoek studenten Fontys Hogeschool Sittard 
Vrijdag 22 april 
Laatste lesdag voor de meivakantie 

Maandag 9 mei 
Eerste lesdag na de meivakantie 
Ouderspreekavond derde rapport 

Woensdag 11 mei 
Schoolreis Walibi 
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