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Nieuwsbrief mei 2016 
 
 
Nieuwe website! 
In april ging onze nieuwe website de lucht in. 
www.praktijkschooleindhoven.nl Neem een 
kijkje en laat ons vooral weten wat u ervan 
vindt. Wij vinden de website duidelijker en 
praktischer en zijn er al heel blij mee. 
Sommige items moeten nog aangevuld worden 
maar er wordt hard aan gewerkt. U vindt op de 
website de agenda, allerlei formulieren die u 
kunt downloaden en we zullen regelmatig 
foto’s en verslagen plaatsen van activiteiten.  
 

 
 
Schoolreizen en betaling!  
Jaarlijks ontvangt u één of meerdere facturen 
in verband met activiteiten, cursussen, 
schoolreisjes en meerdaagse reizen van onze 
school. Tot nu toe werden deze facturen per 
post verstuurd. Vanaf nu worden deze facturen 
‘digitaal’ aan u verstuurd naar uw emailadres.  
Simpel gezegd, u ontvangt een  
rekening in uw mailbox in plaats van in uw 
brievenbus, die op eenvoudige wijze direct en 
snel betaald kan worden via iDEAL.  
 
Deze mail wordt naar u gezonden vanuit 
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs  
(no-reply@omo.nl), met de factuur als bijlage.  
 
De factuur voor de schoolreis was de eerste 
factuur die u digitaal heeft ontvangen. Voor 
veel ouders is dit even wennen, het is dan ook 
niet helemaal vlekkeloos gegaan. 
De ouders van de leerlingen uit de klassen één 
en twee ontvangen eind mei nog een 
herinnering per email.  
 
 
 
 

 
Indien u hierover nog andere vragen heeft, dan 
kunt u contact opnemen met de financiële 
administratie van Scholengroep Het Plein. Het 
telefoonnummer is 040-2116090.  
 
Schoolreis leerjaar 3 
Walibi 

Donderdag 2 juni  

Schoolreis leerjaar 5 & 6 
Parijs 

2 juni t/m 3 juni 

Schoolreis leerjaar 4 
Walibi 

Vrijdag 3 juni 

Kennismakingsmiddag 
nieuwe leerlingen  

Woensdag15 juni 

Studiemiddag, alle 
leerlingen om 12.30 uur 
uit! 

Dindag 28 juni  

Zomersportdag 
bovenbouw 

Woensdag 29 juni 

Zomersportdag 
onderbouw 

Vrijdag1 juli 

Schoolreis leerjaar 1 
Toverland 

Vrijdag 8 juli 

Schoolreis leerjaar 2 
Efteling 

Vrijdag 8 juli 

Verkorte lesweek, 
Info volgt nog 

Maandag 11 juli  
t/m vrijdag 15 juli 

Schoolverlatersavond, 
Info volgt nog 

Donderdag 14 juli 

Rapportgesprekken en 
verkorte lesdag 

Maandag 18 juli 

Zomervakantie Maandag 25 juli 
t/m vrijdag 
2 september 
 

Vanaf woensdag 20 juli Alle leerlingen vrij 

 
 
Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen  
Op woensdag 15 juni 2016 vindt de 
kennismakingsmiddag plaats voor onze 
nieuwe eerstejaars leerlingen en de zij-
instromers. We leiden ze rond, werkjassen en  
-schoenen worden gepast en ze worden 
meteen op de foto gezet! We heten ze van 
harte welkom op PSE.  
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Sweet Candy Schoolfeest  2016 
Wat was het een fantastisch feest op 15 april jl. 
Dank jullie voor de grote opkomst, de sfeer zat 
er goed in en toen DJ Lapendo achter de 
draaitafel ging staan ging het dak er écht af! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het kwam zelfs tot een echte dance battle 
tussen twee dames, gewonnen door Chantély!  
De bovenbouwkantine was door juf Ulasli, juf 
Roefs en juf Van Dooren omgetoverd in een 
suikerzoete feestruimte. Compleet met een 
echte suikerspinnenmachine en verlichte 
dansvloer. Super gedaan!  
 

 

 
 

 Sweet Candy Disco 
 

 
 
Geslaagden cursussen 
De afgelopen maanden volgden verschillende 
leerlingen diverse cursussen. En met succes! 
Zo slaagden Anas, Melike, Michael, Bassma, 
Marina, Mitchell en Safa in februari voor hun 
diploma Werken in de Keuken (WIK).  
 
Voor hun VCA diploma slaagden Alparslan, 
Bart, Mohamed, en Boyd. 
 
En in april behaalden Stefan, Farruchi, Madlin, 
Sanne, Salma, Yaren en Iris hun diploma 
Schoonmaken in de Groothuishouding.  
 
Woensdag 18 mei vond het examen Heftruck 
plaats. Aatish, Bas, Kenneth én meneer Valk 
zijn geslaagd!  
Gefeliciteerd allemaal en dankjewel aan juf 
Van den Putte, juf Van Dooren. Juf Maas en 
meneer Heessels voor de begeleiding!  
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ProZO onderzoek Leerlingen 
Vorig jaar hebben we een 
tevredenheidsonderzoek gehouden onder 
onze leerlingen, medewerkers en 
stagebedrijven, het ProZo-onderzoek. Jaarlijks 
ondervragen wij onze leerlingen opnieuw.  
Onderwerpen die onderzocht worden in dit 
onderzoek zijn bijvoorbeeld: sociale 
competenties, zelfstandigheid, veiligheid en 
leeropbrengsten.  
Ten opzichte van vorig jaar scoren we 
positiever op: 

• adaptief onderwijs 
• individueel ontwikkelplan 
• leeropbrengsten 

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten, waar we 
aan blijven werken!: 

• sociale competenties 
• stimulerende omgeving 

 
Het volledige onderzoek met resultaten ligt ter 
inzage op school.  
 
Alle eendjes zwemmen in het water………… 
In de patio van onze school is een aantal 
weken geleden de lente écht begonnen. 
Moeder eend legde maar liefst 12 eieren in de 
patio waar al snel 12 kuikentjes uit gekropen 
kwamen! De patio werd afgesloten voor 
personeel en leerlingen zodat zij in alle rust de 
omgeving konden gaan verkennen. Na een 
aantal weken kraambed op PSE is de hele 
eendenfamillie verhuisd naar de vijver bij het 
huis van meneer Van Steen!  
 

 
 

 
 
Benoeming teamleider bovenbouw 
Na bijna tien jaar werkzaam te zijn geweest als 
docente en teamleider bovenbouw gaat juf Van 
Lieshout ons verlaten. Zij heeft een functie als 
teamleider vmbo aanvaard op het 
Fioretticollege in Veghel. Gelukkig gaat onze 
meneer Van der Sanden de functie van 
teamleider vervullen met ingang van het 
nieuwe schooljaar! We wensen juf Van 
Lieshout heel veel succes en gaan haar 
missen! En meneer Van der Sanden natuurlijk 
van harte gefeliciteerd met de benoeming van 
teamleider!  
 

 
 
Activiteiten tot de zomervakantie 
De laatste editie van de PSE nieuwsbrief 
verschijnt net voor de zomervakantie. We 
hebben de zomersportdagen nog op het 
programma staan, en er zijn verschillende 
voetbaltoernooien en –clinics. Ook vindt 
natuurlijk de traditionele schoolverlatersavond 
plaats.  
 
Uitgebreide informatie en uitnodigingen volgen 
nog betreffende de laatste rapportgesprekken 
en de laatste verkorte lesweek van het jaar. 
Tot de volgende nieuwsbrief! 
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