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Nieuwsbrief januari 2017 
 

 
dinsdag 1 oktober 2013 

Gelukkig nieuwjaar!  
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen 
natuurlijk. We hopen dat jullie allemaal hebben 
genoten van een heerlijke Kerstvakantie met 
vrienden en familie en het nieuwe jaar goed 
hebben ingeluid. Inmiddels is het gewone 
leven alweer volop aan de gang en is dit de 
eerste nieuwsbrief van 2017!  Veel leesplezier 
en houd vooral ook de website in de gaten, we 
plaatsen regelmatig nieuwe items.  
 
Kerstviering 2016 
Het was weer een goed bezochte en gezellige 
kerstmarkt. Iedereen heeft zich goed vermaakt 
en genoten van de sfeer, de heerlijke hapjes 
en de leuke activiteiten.  

 
 

 
 
 
 

Agenda 
Woensdag 25 
januari 2017 

Open Dag PSE 16.00 
uur -19.00 uur 

Maandag 30 januari 
2017 

Aanmeldavond 
nieuwe leerlingen 
16.00 uur-19.00 uur 

Dinsdag 31 januari 
2017  

Aanmeldavond 
nieuwe leerlingen 
17.00-20.00 uur 

Dinsdag 31 januari 
& donderdag 2 
februari 2017 

Wintersportdag  
Klassen 4,5, & 6 

Vrijdag 3 februari 
2017 

Wintersportdag 
Klassen 1,2 & 3 

Maandag 6 februari 
t/m vrijdag 10 
februari 2017 

Week van toetsing 
Deviant vierdejaars 
leerlingen 

Maandag 13 februari 
t/m 17 februari 2017 

Verkorte lesweek 
i.v.m. 
leerlingbesprekingen 

Maandag 20 februari 
2017 

Rapportgesprekken  
15.00 uur - 21.00 uur 

Maandag 27 februari 
t/m vrijdag 3 maart 
2017 

Carnavalsvakantie 

Woensdag 22 maart 
2017 

Teamdag PSE 
Alle leerlingen vrij! 

Vrijdag 14 april  
2017 

Schoolfeest 

Maandag 10 april 
t/m vrijdag 14 april 
2017 

Week van toetsing 
Deviant tweedejaars 
leerlingen en Engels 
vierdejaars leerlingen 

Maandag 17 april  
2017 

Tweede Paasdag 
2017 

Maandag 24 april 
t/m vrijdag 5 mei 
2017 

Meivakantie 

 
Verkorte lesweek en afnemen van 
toetsen 
Voor de vierdejaars leerlingen staat de toets-
week al weer bijna voor de deur. Nederlands 
en rekenen zullen worden afgenomen in de 
week van 6 t/m 10 februari. In de week daarna, 
van maandag 13 februari t/m vrijdag 17 
februari, is een verkorte lesweek. 
De docenten vergaderen dan over de 
voortgang van de leerlingen. De lessen op 
school duren tot 12.25 uur.  
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Het ATC eindigt om 12.30 uur. Externe stages 
gaan wél gewoon door!  
Toetsen Engels vinden voor de vierde klassen 
plaats in de week van 10 t/m 14 april. Voor de 
tweedejaars leerlingen worden dan de 
reguliere toetsen Nederlands en rekenen 
afgenomen (zie de agenda).  
 
Rapportgesprekken 
Op maandag 20 februari vinden de 
rapportgesprekken plaats. Tussen 15.00 uur 
en 21.00 uur verwachten wij u samen met uw 
zoon of dochter om het rapport te bespreken 
en te ondertekenen. Natuurlijk volgt daar nog 
een schriftelijke uitnodiging van de mentor 
voor. In verband met de rapportgesprekken 
zijn de leerlingen om 12.25 uur uit (ATC 12.30 
uur). 

Gastles vakopleiding food SVO 
Tien leerlingen die de cursus Werken in de 
Keuken volgden zijn op woensdag 7 
december 2016 jl. uitgenodigd door de SVO uit 
Best om een gastles te komen volgen. Het was 
een bijzonder leerzame en smakelijke ochtend! 
Allereerst werd de productkennis van onze 
leerlingen over groente en fruit getest. 
Aansluitend gingen zij ook echt aan de slag en 
hebben ze een heerlijke hamburger gebakken 
welke daarna natuurlijk ook opgegeten werd!  
 

 
 
Veiligheid 
Eén van de belangrijkste zaken vinden wij de 
veiligheid van onze leerlingen en medewerkers 
op onze school. En we bedoelen dan veiligheid 
op vele vlakken.  

We hebben in de vorige nieuwsbrief al de 
invloed van social media op pesten 
aangehaald maar vinden het belangrijk om 
daar nog eens bij stil te staan. De meeste 
kinderen op onze school zijn bezig met 
verschillende vormen van Social Media. Dit 
gebeurt niet altijd zonder gevaar. Vaak denken 
kinderen niet aan de consequenties die het 
met zich mee kan brengen. Voor ons als 
school, maar zeker voor u als ouder, is het 
belangrijk te weten waar uw kind allemaal mee 
bezig is. Daarom besteden wij op school veel 
aandacht aan dit onderwerp. Op deze manier 
kunnen we samen bijdragen aan een goed en 
veilig gebruik van Social Media.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de donkere wintermaanden komen veel 
van onze kinderen in het donker met de fiets 
naar school. Ook al worden nu de dagen weer 
langer, het blijft belangrijk dat de fiets van uw 
kind voorzien is van goede verlichting. 
Wanneer verlichting uitstaat, of zelfs helemaal 
niet aanwezig is, kan er bij een controle een 
bekeuring worden gegeven van € 35,-.  
Laat het niet zover komen en check de 
verlichting van de fiets van uw kind. Zo kunnen 
ze op een veilige manier naar school gaan.  
 
Voor de Kerstvakantie heeft er een 
kluiscontrole plaats gevonden, waarbij 
willekeurig enkele kluizen zijn doorzocht. Met 
groot genoegen kunnen we u melden dat we 
geen afwijkende zaken hebben 
aangetroffen.      
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ProZO! onderzoek 
ProZO! is het kwaliteitszorgsysteem van, voor 
en door het praktijkonderwijs. Het bevat 
vragenlijsten waarmee onder meer leerlingen, 
ouders en personeel hun mening kunnen 
geven over hun school. Elke twee jaar vragen 
wij ouders, leerlingen, stagebedrijven en onze 
eigen medewerkers om hun mening te geven 
over Praktijkschool Eindhoven. Middels een 
korte vragenlijst krijgen we dan een goede 
indruk van wat alle betrokkenen vinden van 
ons onderwijs en hoe wij dat nog kunnen 
verbeteren. Binnenkort ontvangt u van ons een 
emailbericht met daarin een code waarmee u 
kunt inloggen op de website van Platform 
Praktijkonderwijs. We verloten onder de 
deelnemende ouders weer een aantal  
VVV-bonnen omdat wij het belangrijk vinden 
dat u meedoet. We houden u op de hoogte! 
 
  
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

In verband met de Open Dag vervallen alle 
lessen op woensdag 25 januari ná 14.35 uur 
en gaan ook de cursussen deze middag 
niet door.  

Voetbaltoernooi 
Op dinsdag 17 januari deden acht leerlingen 
uit verschillende klassen mee met het 
zaalvoetbaltoernooi in Helmond. 
Door goede communicatie, onderling positief 
blijven, respect voor de tegenstander en goed 
samenspel werd een knappe tweede plaats 
gehaald. Heel goed gedaan jongens!! 
 

 
Ziekteverzuim 
Wanneer uw zoon of dochter ziek is, is het 
belangrijk dat u vóór 09.00 uur school en 
eventueel het stageadres op de hoogte stelt. In 
de loop van dit schooljaar introduceren we ook 
de schriftelijke herstelmelding.  
Het ‘paarse briefje’ dat nu al gebruikt wordt 
voor meldingen verzuim onder schooltijd zal 
daarvoor worden aangepast. U kunt daarop 
dan aangeven welke dagen uw kind/pupil ziek 
thuis is geweest en dit met uw ondertekening 
bevestigen. Pas dan zal in Magister de 
melding ‘ziek gemeld’ worden omgezet in 
‘correct ziek’. Wij houden u via email en de 
website op de hoogte van de ontwikkelingen 
hierover! Binnenkort vindt u het complete 
protocol verzuimbeleid  op de website van 
Praktijkschool Eindhoven!
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