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Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.
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De kracht van een ouderraad
Vaak hoor je ouders vragen wat een ouderraad nu voor bevoegdheden heeft. Heeft
een ouderraad bijvoorbeeld adviesrecht of instemmingsrecht als het gaat om
onderwerpen zoals kwaliteit van het onderwijs, toekomst van de school of het aantal
uren les per week? Het antwoord is heel eenvoudig: Nee, dat heeft de ouderraad
niet.
Is dat nu jammer? Mijn stelling is nee. De ouderraad is een raad die zonder enige
bevoegdheid opkomt voor de belangen van leerlingen en ouders in de school. Als
ouderraad ga je niet op de stoel van de directie of de docenten zitten, maar ga je in
een open gesprek met de schoolleiding praten over de algemene belangen van
leerlingen en ouders. Juist het ontbreken van een formele positie zorgt er voor dat
de ouderraad een goed klankbord en zelfs een thermometer kan zijn voor de school.
In reactie op door de school verstrekte informatie of aan de hand van bij de
ouderraad binnengekomen signalen van ouders, kan de ouderraad ongevraagd
advies geven aan de schoolleiding en haar mening geven. De ouderraad is bovendien
de missing link in de driehoek school, leerlingen, ouders. Leerlingen, leraren,
ondersteunend personeel en de directie zijn dagelijks aanwezig. Als ouder sta je wat
verder af van de school maar ben je via je kind(eren) vanzelf erg betrokken en een
belangrijke bron van informatie voor de school. Juist het ontbreken van een formele
positie kan daarin de kracht zijn van een ouderraad.
Op dinsdag 17 januari is de eerstvolgende vergadering van de ouderraad. We komen
graag bijeen met zoveel mogelijk ouders! Actieve ouders zijn dus altijd welkom.
Heb je vragen, of wil je reageren, dan kun je de ouderraad bereiken via het volgende
e-mailadres: ouderraadhavovwo@gmail.com
Menno Alkemade
Centrale Ouderraad
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Portefeuille Leerlingbegeleiding vwo Maastricht

De portefeuille Leerlingbegeleiding vwo Maastricht houdt zich bezig met drie
belangrijke vormen van begeleiding Decanaat, Mentoraat en Zorg (DMZ) en wordt
aangestuurd door Danielle Pekelharing en Andrea Thewissen.
Vlak voor de herfstvakantie heeft een overleg plaatsgevonden met de leden van de
DMZ-projectgroep van vorig jaar en enkele mentoren van leerjaar 1 van beide
locaties. Doel van deze bijeenkomst was het inventariseren van de behoefte voor
leerjaar 1 betreffende het Mentoraat: welke informatie is nog nodig, welke acties
moeten nog genomen worden, welke vragen liggen er nog en waar is behoefte aan
voor de komende leercirkel-bijeenkomsten?
Het was een zeer constructieve bijeenkomst waarbij zes mentoren van leerjaar 1 het
mentoraatprogramma voor leerjaar 1 op hoofdlijnen hebben opgesteld en samen
vastgesteld. Margot Burggraaff, Sara Coenegrachts, Sophie Kerstens, Gerard
Klingenstijn, Marian Lemmink en Maria de los Santos zijn samen met enkele leden
van de portefeuille Leerlingbegeleiding aan de slag gegaan: eerst is een
inventarisatie gemaakt van belangrijk thema's in het kader van mentoraat en
vervolgens zijn deze verdeeld over de vier lesperioden van leerjaar 1. Daarnaast is er
tevens vooruitgeblikt op leerjaar 2 en 3 om te bezien welke voorlichting in het kader
van Zorg het beste aan de orde kan komen in de diverse leerjaren.
Alle bevindingen zijn door Suzanne Gielen samengevat in een adviesrapport waarna
dit document is gedeeld met de teamleiding van leerjaar 1.
De leden van de portefeuille Leerlingbegeleiding
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Bezoek Jet-Net Career Day TU Eindhoven
Op woensdag 30 november gaan we naar de Jet-Net Career Day op de TU
Eindhoven. Er is plaats voor 33 bovenbouwleerlingen met een NG- of NT-profiel. We
gaan met de bus vanaf school om 11.30 u en zijn terug om ca. 17.30 u. Voor
deelnemers vervallen de lessen na het 3e lesuur. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat is de Jet-Net Career Day? Hieronder een stuk van de website:
"De Jet-Net Career Day is een evenement speciaal voor bovenbouwleerlingen die
voor een Natuurprofiel hebben gekozen. Samen met klasgenoten bezoeken de
leerlingen de Jet-Net Career Day een ochtend of een middag. Tijdens deze dag
kunnen de leerlingen zich oriënteren op de studie- of werkrichting die zij later op
willen.
In groepjes van ongeveer 10 gaan de leerlingen langs bij stands van technologische
bedrijven als Shell, ASML, DSM en Philips. Maar ook hogescholen en universiteiten
tonen wat zij leerlingen te bieden hebben op het gebied van bèta en techniek. De
leerlingen bezoeken tijdens de Jet-Net Career Day 3 stands en hebben 1 ronde de
gelegenheid om een stand naar keuze te bezoeken."
Voor meer info, zie:
https://www.tue.nl/studeren/studiekeuze-en-studievoorlichting/voor-docenten-en-decanen/extrauitdaging-voor-leerlingen/jet-net-career-day-zuid/
Je kunt deze activiteit opvoeren als onderdeel van je LOB-programma.
Als je wilt deelnemen, meld je je uiterlijk deze week aan bij de heer van der Heiden.
Noteer je naam, klas en profiel. Deelname gaat op volgorde van inschrijving.
Aanmelden via de heer van der Heiden, bètacoördinator,
a.vanderheiden@lvomaastricht.nl
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Dialoogavond ouders vhbo 1
Dinsdagavond 15 november vond de eerste dialoogavond plaats met de ouders van
vhbo 1.
Centrale vraag tijdens deze avond: Wat zijn uw eerste ervaringen met het vhbo?
Er werden verbeterpunten genoemd:



Magister komend jaar eerder openstellen voor ouders/verzorgers.



In het informatieboekje duidelijker maken dat de laptop/tablet niet verplicht
is.



De fietsenstalling kan beter ingericht worden.



Jammer dat er lesuitval is (wel goed dat kinderen dan kunnen studeren
onder toezicht).

Er werden positieve punten genoemd:



De “warme” overdracht is uitstekend te noemen.



Leerlingen voelen zich thuis. Er is niet alleen oog voor het resultaat maar
voor het hele kind.



Docenten hebben oor en oog voor de leerling; zij zijn betrokken bij de
leerling.



Goede communicatie.



OPEDUCA werkwijze zorgt voor betrokkenheid bij het leerproces.



Leerlingen zijn enthousiast, vinden het leuk om naar school te gaan.



Activiteitenweek/bufferweek: positief ervaren door de leerzame activiteiten.



Ouders voelen zich betrokken.

Er is constructief overleg geweest en ouders willen mee vorm geven aan o.a. de
masterclasses en de open dag. Het is een avond geworden waarbij, in goede sfeer,
ruimte was voor een open dialoog.
Begin 2017 zal een tweede dialoogavond plaatsvinden.
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Profielkeuze havo 3
Dinsdagavond 15 november hebben de leerlingen van havo 3 aan hun ouders de
profielen van de havo bovenbouw gepresenteerd.
De klas was in groepjes verdeeld en tijdens de Haco-lessen ( Havisten Competent )
hebben de leerlingen hun presentaties voorbereid. De mentor en de decaan hebben
dit proces gevolgd en gezorgd dat de goede informatie terecht kwam in de
presentaties.
Het is altijd spannend als leerlingen een presentatie geven voor hun eigen ouders.
Het presenteren is een van de vaardigheden/competenties die aan bod komen tijdens
de Haco-uren.

De ouders die samen met hun zoon/dochter midden in het keuzeproces zitten,
hebben positief op deze avond gereageerd.
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Leercirkel vhbo
Dinsdag 22 november heeft de tweede leercirkel voor het vhbo plaatsgevonden.
Het onderwerp voor deze Leercirkel is het Transitieplan Onderwijstijd.
Na een inleiding over het Transitieplan waarbij inhoud, bedoeling, aanpak, proces en
tijdsfasering aan de orde komen, gaat het personeel in groepen aan de slag met dit
onderwerp.
Wim Ruijsch en Ingrid Eggen zijn voor het vhbo de collega’s die in de groep
Transitieplan Onderwijstijd op het niveau van LVO Maastricht participeren. Zij
bereiden deze middag ook voor en voeren het uit.
De ruimte die de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van onderwijstijd geeft,
past binnen de visie van het vhbo. Deze ruimte biedt kansen voor de docent en de
OOP-er.
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