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Schooljaar 2018/2019

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen vrijdag hebben we de jaarlijkse DOE-dag gehad voor de leerlingen van groep 8
die voor een belangrijke keuze in hun leven staan. Het was de tweede keer dat we deze
dag hier in Vriezenveen hebben georganiseerd en opnieuw was het een groot succes!
Maar wat kan het soms toch lastig zijn om de juiste keuze voor een vervolgschool te maken.
Dat is soms een hele zoektocht. We hebben daar allemaal wel in meer of mindere mate
mee te maken gehad. Wat is het dan fijn dat er mensen zijn die je een beetje op weg
kunnen en willen helpen. Die op bepaalde momenten even een wegwijzer zijn. Een DOEdag bijvoorbeeld voor de groep 8-ers.
Bij ons op school moeten er vooral in leerjaar 2 en 4 keuzes gemaakt worden. In klas 2
maak je een profielkeuze en in klas 4 kies je voor een vervolgopleiding die bij jou past. Om
jullie in die keuze te helpen bieden we als school een heel scala aan hulpmiddelen. Denk
daarbij aan de LOB, de gesprekken met je mentor en de decaan, de beroependoedagen in
Hardenberg maar ook de MBO-avond hier op school, die we afgelopen maand hebben
georganiseerd. Ik hoop dat iedereen mét die hulp echt geholpen wordt om de juiste keuzes
te maken.
We leven toe naar Kerst. De adventstijd is namelijk aangebroken en dat betekent dat er
hoopvol naar voren wordt gekeken. Er wordt verwachtingsvol, reikhalzend uitgekeken naar
de geboorte van het kerstkind Jezus. Nu is Jezus natuurlijk 2000 jaar geleden geboren en
wordt hij niet opnieuw komende Kerst geboren. Tóch willen we elk jaar stilstaan bij die
wereldveranderende gebeurtenis van toen. Er is in de geschiedenis van de wereld niemand
geweest die zoveel impact op de mensheid heeft gehad als Jezus. Christenen zien Hem als
de verlosser en de Redder van mensen. Ik weet natuurlijk niet hoe jij/u Jezus ziet. Wel wil
ik iedereen aanmoedigen om te onderzoeken wie Hij wil zijn voor jou/u. Zo’n zoektocht past
heel mooi in de tijd van advent. De tijd van het donker en tegelijkertijd van het licht. Zoals
het soms een zoektocht voor leerlingen is om een juiste studie/profiel te kiezen, kan het
voor iedereen een zoektocht zijn om de ware betekenis van Kerst voor jou en u te vinden.
Ik wens jullie allemaal een hele goede Adventstijd toe!
Meneer Van Grootheest
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KALENDER
wo. 05-12

- Sinterklaasvieringen klas 1,2,3,4

do. 06-12

- Vastenactie expeditieteam start 08:00 uur

vr. 07-12

- Vastenactie expeditieteam einde 08:00 uur

ma. 10-12

- Rechtbankbezoek KB33 09:00 uur

di. 11-12

- Rechtbankbezoek GT31 09:00 uur

wo. 12-12

- Rechtbankbezoek GT32 13:00 uur
- Info-avond ouders groep 8 leerlingen 19:30 uur

do. 13-12

- BeroepenDoeDag klas 2 naar Hardenberg
’s avonds van 18.30-20.30 uur vrije toegang voor leerlingen en
ouders.

di. 18-12

- Rechtbankbezoek GT33 09:00 uur

wo. 19-12

- Rechtbankbezoek BB31 13:00 uur

vr. 21-12

- Kerstvieringen klas 1,2,3,4
- Nieuwsbrief nummer 4 uit

PERSONEEL
Elke nieuwsbrief laten we iets horen van de collega’s. We delen zaken zodat
leerlingen én ouders/verzorgers ook weten wat er speelt.
Nieuwe collega’s
hr. J. Jansen

- muziek

VUURWERKREGELS
Langs deze weg en via de beeldschermen op school vragen we nogmaals aandacht
voor de vuurwerkregels:
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Het in bezit hebben, ontsteken en verhandelen van vuurwerk, is op school en in de
directe omgeving, verboden!

SCHOOLRESULTATEN 2017-2018
De resultaten van het afgelopen schooljaar zijn
weer bekend gemaakt en gepresenteerd. We
hebben met alle collega’s onder andere
besproken hoe de examenresultaten zich
verhouden met het landelijk gemiddelde, hoe
de doorstroom in de verschillende leerjaren is
en of de leerlingen op het juiste niveau blijven.
We mogen best trots zijn op onze Vestiging
Vriezenveen; gemeten naar de indicatoren die opgesteld zijn door de
Onderwijsinspectie scoren we op alle onderdelen boven de norm.
Daarnaast bespreken we ook de enquêtes die in de eerste en de derde klas onder
leerlingen zijn afgenomen en ook de enquête die door ouders van klas drie werd
ingevuld. De resultaten van de enquêtes worden naast de landelijke benchmark
gelegd, waardoor we de scores op een juiste manier kunnen vergelijken.
We zijn heel trots dat de school opnieuw op alle domeinen hoger scoort dan de
landelijke benchmark van alle VMBO-scholen. Vanzelfsprekend kijken we ook
kritisch naar verbeterpunten, om zo het onderwijs nog beter te maken dan het al
is. Een samenvatting van de resultaten kunt u terugvinden op de site van Scholen
op de kaart: www.scholenopdekaart.nl
Bert Webbink, Expert kwaliteitszorg.
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SNIPPERKAART
Vanaf periode 2 is de snipperkaart voor
leerlingen geïntroduceerd. Wij zijn hier
vorig jaar mee begonnen en na evaluatie
en een aantal aanpassingen gaan we deze
kaarten dit jaar weer gebruiken. Ook in dit
jaar zullen we de voortgang monitoren,
evalueren en – indien noodzakelijk –
aanpassingen doorvoeren.
Het doel van de snipperkaart is, dat
leerlingen gemotiveerd worden om hogere cijfers te halen. Tevens maken we
leerlingen meer verantwoordelijk voor beslissingen die ze nemen en willen we
daarnaast voorkomen dat leerlingen vrij komen vragen wanneer ze veel tussenuren
hebben. Door snipperuren in te zetten hoeven ze dit dus niet meer te doen.
Leerlingen krijgen iedere periode twee snipperuren, ongeacht de behaalde cijfers.
De overige uren kunnen zij zelf verdienen, op basis van hun cijfers. Elke leerling
krijgt één uur extra voor elke 6,5 of hoger en twee uur extra voor elke 7,5 of hoger.
Er gaat één uur af voor elke 5,5 of lager en twee uur af voor elke 4,5 of lager.
Hierbij gelden de resultaten op het moment van het printen van de kaarten. De
cijfers op de voorkant van de snipperkaart zijn dus leidend. Leerlingen krijgen
snipperuren voor de vakken: AK, DU, GS, WI, BIO, NE, EN, NS, FA, EC, NSK1, NSK2.
Wel mag de leerling voor elk vak snipperen, mits ze voor dit vak een voldoende
staan en de docent hiermee instemt.
Het inzetten van een snipperuur moet altijd in overleg met de docent. De docent
bepaalt of de leerling de les kan en mag missen. Als een uur gesnipperd wordt,
moet een leerling het huiswerk wel gewoon maken en wordt er van hem verwacht,
dat hij zelf de gemiste informatie te horen krijgt van een klasgenootje.
Aanspreekpunten voor de snipperkaart zijn:
Mevrouw Kamphuis (onderbouw) – j.kamphuis@noordik.nl
Mevrouw Zonnebelt (bovenbouw) – l.zonnebelt@noordik.nl

KIEZEN DOE JE NIET ZOMAAR
Speciaal voor ouders van
leerlingen uit groep 8
organiseert Het Noordik vier
voorlichtingsavonden.
De informatie in Vriezenveen
staat gepland voor woensdag 12
december om 19.30 uur.
Heeft u een zoon/dochter in groep 8, dan bent u van harte welkom.
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ZORG DAT JE GEZIEN WORDT
Een bericht van de politie Twenterand
De dagen worden korter en dus is het vroeg
in de ochtend pas later licht en in de avond al
vroeg donker.
Voor alle fietsers is het daarom belangrijk om
de fietsverlichting zowel aan de voor- als
achterzijde in orde te hebben.
In de aankomende periode zullen wij hier
extra scherp op controleren. De boete voor niet werkende of ontbrekende
fietsverlichting bedraagt 55 euro. Wees dus gewaarschuwd...!
KLAPPEN VOOR BART!
Op maandag 19 november heeft Bart Melief
twee keer een voorstelling voor alle eerste
klassen gegeven. Het onderwerp was pesten.
Bart weet als geen ander wat pesten is, omdat
hij geboren is met een hazenlip. Tijdens zijn
schoolleven is hij volop gepest door
medeleerlingen.
Op aansprekende wijze heeft hij de leerlingen
voorgehouden wat pesten met een mens kan
doen.
Een goede leer voor onze kids. Er werd met aandacht gekeken en geluisterd.
DOE-DAG BASISSCHOLEN
Vrijdag 30 november waren er maar liefst 500 leerlingen te gast van 20
basisscholen. Een hele drukte maar ook erg gezellig. De dag begon met een
muzikale kick-off door onze leerling Femke van Strien. Daarna gingen de groepen
uiteen om aan diverse workshops deel te nemen, waarbij de GT3-leerlingen hen de
hele dag begeleid hebben. We mochten veel positieve reacties ontvangen en hopen
dat deze dag de groep 8 leerlingen zal helpen om een juiste keuze voor het
vervolgonderwijs te maken. Een compliment aan alle leerlingen die hebben
meegeholpen. Mede door jullie inzet is het een super geslaagde dag geworden.
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SINTERKLAAS

Sinterklaas komt morgen langs op Het Noordik,
Dit wordt vast dikke schik!
Hopelijk is hij lief voor alle leerlingen,
Wie niet zoet is, moet vast een liedje zingen…
Sint en zijn Pieten hebben beloofd er een mooi
feest van te maken.
Hoeveel leerlingen zullen er in de zak naar Spanje
geraken??????
De dichtpiet.
KERSTVIERINGEN

Vrijdag 21 december vieren wij met onze leerlingen Kerst. Thema van deze
Kerstvoorstelling is: “een nieuw begin, omzien naar elkaar”.
In samenwerking met “Creatieve Preventie” zal er een voorstelling zijn met live
band, hip hop, interactie en een spreker over de geboorte van een superheld.
Daarna gaan we in de klassen verder gesproken worden over dit thema. Daarnaast
zullen alle klassen een presentje maken voor een goed doel.
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