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Arbeidstrainingscentrum

Na de zomervakantie hebben we onze
voormalige simulatiewoning omgetoverd tot een
arbeidstrainingscentrum (afgekort ATC). In deze
ruimte worden de motorische vaardigheden,
arbeidsvaardigheden en goed werknemerschap
getraind. Dit wordt o.a. gedaan met behulp van
de methode “ZEDEMO” en door klussen of
opdrachten voor bedrijven uit te voeren. Vooral
leerlingen in het VSO zullen gebruik maken van
het ATC.

OVERZICHT:

Arbeidstrainingscentrum
Kinderboekenweek 2021
Studiedag 15 oktober
Personeel

Beste ouder(s) / verzorger (s), 
Ook dit schooljaar zijn we weer
gestart met de “Gouden weken”, de
eerste 6 weken van dit schooljaar
stonden in het teken van elkaar
leren kennen en groepsvorming. Dit
werd vormgegeven door activiteiten
in de groepen, maar ook door de
startgesprekken in het VSO en de
klassenmiddagen in het SO en de
basisgroepen. Komende week
hebben de leerlingen vrij. Hopelijk
krijgen we mooi weer zodat we
lekker kunnen genieten van een
mooie herfstvakantie!

Namens het hele team,
Sybrand van der Wey (teamleider)



Afgelopen woensdag was
de aftrap van de
Kinderboekenweek. Het
thema voor dit jaar was:
WORDEN WAT JE WIL! 
In de klassen werd
aandacht besteed aan
verschillende beroepen,
werd veel voorgelezen en
elke groep heeft een
boekenbon gekregen
waarvoor ze een mooi
boek voor de klas uit
kunnen zoeken. Na de
herfstvakantie starten we
met het thema 'praten met
je handen. 

Kinderboekenweek
2021

15 oktober  - Studiedag (leerlingen vrij)
16-24 oktober - Herfstvakantie
26 oktober - Luizencontrole
5 november - Nationaal Schoolontbijt
3 december -  Sinterklaasviering
24 december - Studiedag (leerlingen vrij)
25 dec - 9 jan - Kerstvakantie
10 januari - Studiedag (leerlingen vrij)

Agenda

Sinds dit schooljaar is
Saapke de Groot naast dat
ze schoolontwikkelaar is ook
“Teamleider in opleiding”
Saapke begint in november
aan haar 2de jaar van de
schoolleiders opleiding en
voert teamleiderstaken uit,
(voornamelijk) in het VSO.

Gerlinda Hylkema is na het
vertrek van Baukje Haisma
onze IB’er geworden voor
het SO en de basisgroepen.
Wij wensen beide dames
veel succes en werkplezier!

Zoals onze leerlingen nieuwe
dingen leren, blijft ook de
ontwikkeling van het
personeel niet stilstaan. 

Tijdens de studiedag van 15
oktober gaat het personeel
van de basisgroepen,
plusklas en SO zich
verdiepen in de methodiek
“met woorden in weer”. Deze
methodiek reikt ons
verschillende instrumenten
en technieken aan om
effectief woorden aan te
leren en met woorden te
oefenen in elke situatie, elke
groep en elk vak. 

In het VSO gaat het
personeel aan de slag met
het portfolio en gaat men
zich erin verdiepen hoe we
de weerbaarheid van onze
leerlingen kunnen vergroten.

Studiedag 15 oktober

Personeel


