Nieuwsbrief mei 2018
We zijn alweer aangeland bij de laatste,
drukke weken voor de zomervakantie. Een
periode met veel activiteiten en natuurlijk de
afsluiting van het schooljaar met sportdagen,
themadagen, schoolreisjes en het afscheid
van een aantal leerlingen die uitstromen
naar werk of naar een vervolgopleiding. We
nemen afscheid van de schoolverlaters op
dinsdag 3 juli en wensen ze een fantastische
toekomst toe!

Woensdag 18 april zijn de examens
‘Schoonmaken in de Groothuishouding’
afgenomen en alle acht deelnemers zijn
geslaagd: Carmen, Chantély, Damy, Naomi,
Nastheeho, Mechelle, Michael, Sarah! Ook voor
jullie een dikke proficiat!

dinsdag 1 oktober 2013

Agenda
Woensdag 30 mei
Maandag 11 juni t/m
vrijdag 15 juni
Woensdag 20 juni
t/m vrijdag 22 juni
Woensdag 20 juni

Donderdag 21 juni

Woensdag 27 juni
Woensdag 27 juni
t/m di 2 juli
Maandag 2 juli
Dinsdag 3 juli
Dinsdag 3 juli
Woensdag 4 juli t/m
vrijdag 6 juli
Maandag 9 juli t/m
vrijdag 17 augustus

Voorlichting
Barcelonareis
Week van Toetsing
leerjaar 2 en Pro
Entree leerjaar 5
Schoolreis Barcelona
Kennismakingsmiddag nieuwe
leerlingen schooljaar
18-19
Schoolreizen
leerjaren 1,2,3,4,5 en
6
Sportdag
Verkorte lesweek
Rapportgesprekken 2
Verkorte lesdag
Laatste lesdag
leerlingen
Schoolverlatersavond
Alle leerlingen lesvrij
Zomervakantie
’.

Geslaagden
Voor hun examen reachtruck/heftruck zijn de
volgende leerlingen geslaagd: Damian, Timmy,
Franco, David en Siegmar. Super gedaan!
De cursus ‘Werken in de Keuken’ is succesvol
afgerond door Farruchi, Marionella, Dyon, Yasin
en Oussama. Gefeliciteerd!

Kijk voor meer nieuws op www.praktijkschooleindhoven.nl

Challenge Day
Challenge Day bewijst al meer dan 25 jaar dat
het een krachtig verschil kan maken in het leven
van jongeren. Het is onder andere bekend van
het programma ‘Over de Streep’ met Arie
Boomsma.

Challenge Day is een dag vol emotie waarin er
onderling meer bewustzijn wordt gecreëerd,
meer respect ontstaat, vriendschappen worden
beklonken of versterkt en ruzies worden
bijgelegd.

JINC Bliksemstage

Dinsdag 29 mei gingen onze
tweedejaarsleerlingen met hun klas op
bliksemstage. Tijdens deze bliksemstage namen
de leerlingen een kijkje bij een bedrijf. Behalve
een rondleiding mochten ze ook daadwerkelijk
Het is een dag waarin jongeren de kans krijgen
een handje meehelpen. Op de foto hieronder
elkaar echt te leren kennen, om te ontdekken wie lopen onze leerlingen mee bij Albert Heijn.
zij zelf en de andere deelnemers werkelijk zijn.
Tijdens deze workshop gaan de jongeren actief
aan de gang met drie hoofdonderwerpen:
Bewustwording van eigen gedrag en emoties;
Meer begrip voor het gedrag en de emoties van
anderen; Respect naar jezelf en anderen.
Woensdag 16 mei mochten onze
derdejaarsleerlingen de Challenge Day ervaren.
Een bijzondere ervaring, met veel positieve
reacties van zowel de leerlingen alsook van de
docenten.

Schoolreizen 2018
Ook dit schooljaar gaan alle leerjaren op
schoolreis, en wel op 21 juni. U heeft inmiddels
een brief hierover ontvangen of ontvangt deze
zeer binnenkort. Voor de reis naar Barcelona van
de vijfde- en zesde klas leerlingen is een
speciale bijeenkomst georganiseerd op school
op woensdag 30 mei. Tussen 17.00 en 18.00 uur
kunt u er vragen stellen en kan de handbagage
van uw zoon/dochter worden gemeten.

Themadag
Diezelfde week vond ook onze themadag plaats,
met als bijzondere kick-off de voorstelling ‘Spot’.
Grappig, scherp en soms een beetje over het
randje. Maar dat heeft natuurlijk wel tot gevolg
dat er over de behandelde onderwerpen goed
gediscussieerd is! Wil je meer zien van de
acteurs die dat zo goed speelden? Of wilt u als
ouder de trailer van de voorstelling bekijken?
Check dan de website van acteur en trainer
Amar: www.amarspeelt.nl
Kijk voor meer nieuws op www.praktijkschooleindhoven.nl

Privacy op PSE

Verkorte lesweek

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Deze
verordening zorgt ervoor dat in de hele EU
dezelfde privacywetgeving geldt.
Een school mag verschillende gegevens over
een leerling bewaren. Dat doet de school in een
(digitaal) leerlingdossier. Dit dossier bestaat voor
een deel uit administratieve gegevens. Verder zit
er in het leerlingdossier informatie die nodig is
om de leerling onderwijs en begeleiding te
geven. Dat is dan ook daarom we ouders om
toestemming moeten vragen wanneer het gaat
om uitwisselen van gegevens tussen
onderwijsinstellingen en/of hulpverlenende
instanties. Ook aan het begin van volgend
schooljaar zullen we u opnieuw vragen een
formulier in te vullen waarin u kunt aangeven
waarvoor u wél of juist geen toestemming geeft.
Wanneer uw zoon/dochter 16 jaar is moet hij/zij
zelf toestemming geven. Klik op het logo voor
veel duidelijke informatie over de AVG.

In deze laatste periode van het schooljaar is er
nog één verkorte lesweek, tijdens deze week
vinden o.a. de leerlingbesprekingen en de
klassikale jaarafsluiting plaats. In de agenda op
pagina één van deze nieuwsbrief kunt u zien
wanneer deze precies zijn.
In de verkorte lesweek stoppen de lessen op
school om 12.25 uur. Het ATC stopt om 12.30
uur. Externe stages gaan wél gewoon door.

20 jaar Praktijkschool Eindhoven!
In 2019 bestaat Praktijkschool Eindhoven 20
jaar, dit laten we natuurlijk niet zo maar
voorbijgaan. In een latere nieuwsbrief zullen we
u uitgebreid informeren over de
jubileumactiviteiten.

Kijk voor meer nieuws op www.praktijkschooleindhoven.nl

Rapportgesprekken
De tweede ronde rapportgesprekken is op
maandag 2 juli. U ontvangt natuurlijk nog een
persoonlijke uitnodiging. Ook op deze dag zijn de
leerlingen om 12.25 uur uit. ATC stopt om 12.30
uur. Externe stages gaan door.

Jaarafsluiting
Op dinsdag 3 juli nemen de klassen samen met
hun eigen mentor afscheid van elkaar. Van de
mentor horen de leerlingen wat ze gaan doen op
deze laatste schooldag. Van woensdag 3 juli t/m
vrijdag 5 juli zijn alle leerlingen lesvrij. De
zomervakantie begint dan officieel op maandag 9
juli! Praktijkschool Eindhoven wenst u allemaal
een hele fijne zomervakantie toe!

