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VAN DE DIRECTIE
Het CE
Voor de vakantie hebben de leerlingen van klas 4 CSPE gedaan. Dit is
organisatorisch goed verlopen. Voor de vakantie is er ook nog examentraining
geweest met een goede opkomst. De meivakantie gaf de leerlingen de tijd op te
leren voor de theorievakken. Deze zijn dan ook goed verlopen. We wachten met
spanning af wat 13 juni ons gaat brengen. Om 12:15 komt de vergadering bijeen!
Salarisverhoging VO per 1 juni 2018
Lucas Onderwijs verhoogt per 1 juni 2018 de salarissen van het personeel dat
valt onder de CAO VO met 2,35%. Dat verdienen onze docenten en iedereen die
op school hard werkt voor de leerlingen!
Stand van zaken nieuwe leerlingen
Inmiddels staat de teller voor klas 1 op 95 leerlingen. Op dit moment zijn we druk in overleg met Edith
Stein College. We hopen een groep leerlingen te ontvangen in klas 2. We gaan de leerlingen uit de
mavokansenklas op het ESC de mogelijkheid bieden om in klas 2 de kans bij ons te verlengen.
Afscheid
We namen afscheid van onze techniek docent mijnheer Houwaart. Erg leuk dat zijn familie erbij was.
Hij geniet lekker van de zon, wil best de vakgroep nog eens komen helpen en gaat genieten van zijn
koffiezet apparaat.
We namen 22 mei afscheid van mevrouw Babulall. Ook haar hele familie was erbij. Helaas kon haar
man er niet bij zijn omdat hij in het ziekenhuis ligt. Mevrouw Babulall heeft zich heel lang op onze
school ingezet bij de ISK leerlingen en was expert in spelling en grammatica!
AVG
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is officieel per 25 mei 2018 van kracht. Lucas
Onderwijs houdt zich hier volop mee bezig. Voor onze school zal het gevolgen hebben voor een
aantal formulieren en procedures.
TALENTONTIKKELING VAN DOCENTEN
Volgend schooljaar willen veel docenten leren over executieve functies,
differentiëren, pedagogisch en didactisch management en motivatie bij
leerlingen. Wie weet kan dat in de vorm van een pop up college?
Sommige vakgroepen gaan onderzoeken samen met het Diamant
theater of een pop up college mogelijk is om de lesstof te verrijken.

PEPPELS
Volgend schooljaar gaan we starten met de invoering van een portfolio.
Al een paar jaar zijn we op zoek naar de beste manier om het digitaal
loopbaan portfolio vorm te geven. We hebben nu Peppels gevonden en
starten na de zomer.
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LOB: PRESENTATIES DERDE KLASSEN
De derde klassen hebben bijna zonder uitzondering goede presentaties gegeven over hun stage, wat
ze er geleerd hebben en wat dat betekent voor hun toekomstige keuzes. Ook de stageboeken waren
dit jaar veel beter ingevuld. De docenten die de leerlingen beoordeelden waren blij verrast over het
hoge niveau van de meeste presentaties. En ook dit jaar waren er weer een paar ouders,
stagebegeleiders en zelfs grootouders!

DE OUDERRAAD
De ouderraad komt naar school bij de diploma-uitreiking om rozen uit te delen. Leden van de
leerlingenraad gaan hen daarbij helpen. Een aantal ouders komt ook op 19 juni als de nieuwe
brugklassen komen om met ouders die meekomen in gesprek te gaan.

ONTWIKKELINGEN IN DE OMGEVING
IKC
Leerlingen die als keuzedeel ‘Mens & Activiteit’ volgen, doen in deze periode activiteiten met de
kinderen van 2Samen. 2Samen is een van de vier partners in het IKC.

DE KOMENDE TWEE MAANDEN ZIJN ER NOG HEEL WAT LEUKE ZAKEN VOOR DE AGENDA!!
Noteer ze in uw agenda!








Suikerfeest
Brugklassen komen
Diploma uitreiking
Schoolreisje
Sportdag
Boeken inleveren
Rapporten ophalen en mentor-uitje

vrijdag 15 juni
dinsdag 19 juni
donderdag 28 juni
vrijdag 29 juni
woensdag 4 juli
maandag 9 juli
dinsdag 10 juli

DAN NOG DIT:
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