20 september 2019
Nummer 1
Schooljaar 2019/2020

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
U leest op dit moment alweer de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. We
kunnen terugkijken op een mooie start van het schooljaar en hopen dat we er samen met
jullie en u een heel mooi en bijzonder jaar van mogen maken.
Anders is niet altijd beter, maar beter is wel altijd anders! Een quote die ik een paar maand
geleden te zien kreeg. Ik moest er even over nadenken, maar kan niet anders concluderen
dan dat de spreuk waar is. Als je zaken anders doet dan moet je goed in de gaten houden
hoe het gaat. Kijk dus altijd even terug en pas aan wat verbetering nodig heeft. Heb je iets
verbeterd dan is het altijd anders dan voorheen.
We hebben deze week de Onderwijsinspectie op bezoek gehad en dat is voor een
organisatie altijd weer even spannend. Gelukkig werden we helemaal gerustgesteld door de
inspecteurs met hun oordeel over onze MAVO. “Jullie doen de juiste dingen, ga zo door!”.
We hebben in het afgelopen jaar heel wat veranderingen doorgevoerd en dan is het wel heel
fijn om te zien dat het goed uitpakt.
Ook in klas 1 hebben we een aantal zaken veranderd. Zo heeft elke leerling een eigen
device (laptop) en worden er coachgesprekken gevoerd met ouder(s)/verzorger(s) en
leerlingen. De eerste bevindingen zijn enorm positief. Wat mooi om als leerling samen met
je ouder(s)/verzorger(s) te praten over jouw eigen ontwikkeling en daarbij (haalbare)
doelen te stellen. Je coach/mentor kan je daarbij begeleiden en de vinger aan de pols
houden.
Ik begon net met het woord ‘anders’. Je kunt dit ook op personen betrekken. Misschien voel
jij je wel anders. Misschien heb jij een unieke kledingstijl, luister je graag naar klassieke
muziek of je fotografeert vogels… Jouw leefstijl of hobby past niet bij het gemiddelde van de
klas – als dat al bestaat - maar jij vindt het nu eenmaal goed of fijn om dat te doen.
In de Bijbel staat een verhaal over Daniël, een joodse man die leefde in de tijd dat Israël
bezet was door de Babyloniërs. Op een dag moesten hij en zijn vrienden in het paleis van
de koning verschijnen. Daar zouden ze opgeleid worden tot dienaar van de koning. Het eten
dat ze daar kregen paste echter niet bij hun joodse spijswetten. Dus aten ze niet, tot grote
frustratie van hun bewaker. Toen stelde Daniël voor om een test te doen en hun tien dagen
lang alleen groente en water te geven. En wat bleek? Tien dagen later zagen Daniël en zijn
vrienden er heel goed uit. Ze waren gezonder dan de jonge mannen die hadden gegeten
wat de koning wilde.
Hoe kijk jij aan tegen de dingen die jou anders maken dan gemiddeld? Het is misschien niet
altijd gemakkelijk om te staan voor de keuzes die je maakt of de voorkeuren die je hebt.
Zeker niet als ze afwijken van dat wat wij ‘normaal’ vinden. Maar ze maken jou wel tot wie
je bent. Lukt het jou om tegen de stroom in te roeien? Misschien kun je eens aan deze
Daniël denken als je overweegt om iets op te geven om maar niet op te vallen. Juist die
dingen horen bij jou. Wees er trots op, dat is pas sterk!
Ik wens jullie als leerlingen maar ook u als ouder/verzorger een heel goed, gezegend jaar
toe!
Met hartelijke groet,
K. van Grootheest

2 Nieuwsbrief CSG Het Noordik Vriezenveen 2019 – 20 september nr. 01
Kalender
ma. 23 september
di. 1 oktober

- Informatieavond ljr. 2 - 19.30 uur
- Informatieavond ljr. 3 - 19.30 uur én
- Voorlichtingsavond dyslexie 19.30 uur (ljr. 1 en nieuwe instroom
leerlingen)
do. 3 oktober
- Studiemiddag personeel - vanaf 13.30 uur geen les
ma. 7 oktober
- Minimarkt D&P E&C 18.45-20.45 uur
ma. 14 en 15 oktober - Verkeersproject
ma. 14 t/m 17 oktober - Werkweek ljr. 4
ma. 14 t/m 18 oktober - Cito 1 afname
wo. 16, 17 en 18 okt. - Week van de duurzaamheid
vr. 18 oktober
- Nieuwsbrief nr. 2 uit
wo. 30 oktober
- MBO-beroepenmanifestatie ljr. 3 en 4 (19.00 – 22.00 uur)
ma. 4 t/m 8 november - SE2 – ljr. 4
wo. 20 november
- Ouderspreekavond/-middag

Personeel
Vrijwel elke nieuwsbrief laten we iets horen van de collega’s. We delen zaken zodat leerlingen én
ouder(s)/verzorger(s) ook weten wat er speelt.
Dit schooljaar mogen we de volgende nieuwe collega’s verwelkomen :
Mw. M. Hagedoorn - organisatie-assistente
Dhr. R. Jansen – muziek
Dhr. L. Klos - lichamelijke oefening
Mw. E. Lenferink – toa
Mw. E. Marsman – Engels
Mw. F. Poortman – economie en D&P
Dhr. J. Stijkel – Godsdienst
Dhr. J. Snijders – Nederlands
Dhr. S. Vonkeman – Engels
Mw. J. Wennink - verzorging

Mw. A. Jansen - organisatie-assistente
Mw. N. Jurjens - beeldende vorming
Mw. M. Klinkien - aardrijkskunde
Dhr. J. Meinderink – science
Dhr. I. Öz - Godsdienst
Dhr. D. Roelofs - ict
Dhr. D. Spoon - natuurkunde
Mw. M. Tijhuis – verzorging
Mw. G. Warmink - toa

Onderwijsinspectie op bezoek in Vriezenveen
Op dinsdag 17 september was het inspectiebezoek aan Het Noordik Vriezenveen. Het betrof een
Themaonderzoek specifiek gericht op Toetsing en afsluiting in de MAVO.
Daarbij hebben de twee inspecteurs uitvoerig gesproken met leerlingen, docenten,
cijferadministratie, examencommissie en de directie. Het oordeel van de inspectie was lovend.
“jullie zijn met de goede dingen bezig” en zij ziet dat in de school duidelijk terug.
Procesmatig hebben we de zaken goed voor elkaar en de doorgevoerde veranderingen in het
Programma van Toetsing en Afsluiting (werk richting de examens) zijn echte verbeteringen.
Waren er dan geen op- en of aanmerkingen? Ja, daar is de inspectie nu eenmaal inspectie voor.
Ze kwam met mooie tips waar we ons voordeel mee gaan doen om het goede nóg beter te
maken! Ook hebben we samen met de inspectie geconstateerd dat er geen onverwachte zaken
boven tafel kwamen. Dat is érg fijn om te horen.
Kortom: We kijken met trots naar onze school. Samen maken we het waar!
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Vacature
Doordat we in de eerste week van het nieuwe schooljaar te horen kregen dat een sollicitante
alsnog afzag van de baan hier op school hadden we ineens een vacature bij het vak Zorg &
Welzijn. U kunt zich voorstellen hoe vervelend dit is voor ons als school omdat we niet alle lessen
vanaf het begin van het jaar volgens het rooster kunnen geven.
Voor de bovenbouw hebben de collega’s Z&W het fantastisch onderling zo goed mogelijk
opgelost. Klassen zijn samengevoegd en er worden extra uren gedraaid.
Helaas lukt het ons niet om de uren Verzorging in klas 2 (BK/KB) in te vullen. Gelukkig hebben
we inmiddels een nieuwe docent aangenomen maar zij heeft uiteraard wel een opzegtermijn bij
haar huidige werkgever. Dat betekent dat de komende weken deze lessen niet gegeven kunnen
worden. We garanderen alle leerlingen die daardoor een enkele les per week missen dat dit geen
gevolgen heeft voor zijn/haar vervolgmogelijkheden.
Lesroosters
Met ingang van dit schooljaar hebben we twee verschillende roosters qua lestijden.
Klas 1 met 12 lesposities per dag, van 30 minuten en klas 2, 3, 4 met 9 lesposities per dag, van
45 minuten.
Na enkele weken dat de roosters gedraaid hebben, kwamen er nog enkele les-/lokaalbotsingen
boven tafel waar hard aan gewerkt wordt.
Met ingang van 28 oktober, na de herfstvakantie, zullen er aangepaste roosters komen voor
zowel de klassen als de docenten.
Een enkele klas zal daardoor een andere docent krijgen en sommige brugklassen zullen
’s ochtends om 8.15 uur gaan beginnen i.p.v. om 8.45 uur. Het betekent ook dat voor de meeste
leerlingen in de bovenbouw zal gelden dat ze minder tussenuren zullen krijgen. Tegelijkertijd kan
het in individuele gevallen (met name in klas 4 door alle clusters) uiteraard ook juist net
andersom uitpakken. Zoals jullie gewend zijn van ons, proberen we het voor de leerlingen zo
goed mogelijk te maken en daar is deze roosterwijziging het gevolg van.
We hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe rooster meer voldoet dan het huidige. Mocht u
desondanks vragen en/of opmerkingen hebben, laat het ons weten.
Magister is voor de lesroosters leidend. Tegen nieuwe leerlingen zeggen we:
‘ververs regelmatig je Magister-app’.
Daarnaast heeft u als ouder een Magister-account waar u de schoolresultaten en het
lesrooster kunt raadplegen. Tevens kunt u zich hiermee inschrijven voor de
ouderspreekavond (wo. 20 november). Deze inschrijving kan niet via het account
van uw zoon/dochter! Mocht u niet meer beschikken over de ouderinlogcodes, dan kunt
u een mail sturen naar : vriezenveen@noordik.nl
Overige schoolzaken
Ziekmelding/verlofaanvraag
Mocht jij als leerling ziek zijn dan vragen we u als ouder/verzorger tijdig te bellen
met school. Dit kan tussen 7.30 en 8.00 uur.
Wanneer u vrij wilt vragen voor uw zoon/dochter voor een bijzondere gebeurtenis of een
doktersbezoek, dan vragen we u om daarvoor vooraf toestemming te vragen d.m.v. een briefje
mét een handtekening van u als ouder/verzorger. Dit briefje mag door de leerling worden
ingeleverd in de mediatheek, bij de organisatie-assistentes.
Hier kunnen de leerlingen zich tevens ziek melden, wanneer zij niet meer in staat zijn om de
lessen te vervolgen.
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Verzuimbeleid
Dit jaar gaan we actiever bezig om ‘te-laat-komen’ en ‘spijbelen’ te voorkomen. Want als je vaak
lessen mist, dan mis je de aansluiting met jouw onderwijs en de medeleerlingen.
Soms kom je als leerling te laat in de les en moet je een briefje bij de conciërge halen. Kom je
meerdere keren te laat dan moet je nakomen, logisch! Dit gebeurt dan na afloop van jouw laatste
les.
Voor spijbelen geldt dat je direct het dubbele aantal uren moet nakomen, wanneer je zonder
geldige reden de les hebt gemist. Dit gebeurt dan altijd van 15:30 uur tot 16:15 uur.
Oftewel, twee middagen terugkomen voor 1 gespijbelde les.
Verkeersprojecten
Een manier om het gedrag van (toekomstige) weggebruikers te
beïnvloeden is educatie. Door gerichte verkeersveiligheidsproject en
leren kinderen en jongeren hoe ze zich moeten gedragen in het
verkeer en welk gevolg bepaald gedrag heeft. We bieden ze
kennis en leren ze vaardigheden.
Omdat je nooit te oud bent om te leren, hebben we in de
week voor de herfstvakantie verkeersveiligheidsprojecten
voor de leerlingen uit klas 1, 2 en 3.

Popband
Vind je het leuk om te zingen en tespelen in een popband?
Dan ben je elke dinsdag het 1e uur van harte welkom in het muzieklokaal.
We starten dinsdag 24 september. Meld je aan en vul het inschrijfformulier in
bij het muzieklokaal. Meer informatie bij je muziekdocent mevrouw Brons en
meneer Jansen.

Combinatieklassen
Geachte ouder(s)/verzorger(s) van klas 2,
Ook dit jaar zit uw zoon/dochter in een combinatieklas met verschillende niveaus bij elkaar. Voor
de zomervakantie hebben wij deze combinatieklassen met de docenten, de leerlingen en met de
ouders geëvalueerd. Uit de evaluatie kwamen, naast een aantal waardevolle kritische noten,
vooral positieve reacties. Vooral het feit dat leerlingen gemakkelijk van niveau kunnen wisselen
en ze niet van klas hoeven te wisselen werd als erg positief ervaren. Op basis van deze evaluatie
hebben wij de beslissing genomen om de klassenindeling niet te veranderen en de leerlingen van
verschillende niveaus in een klas te houden. De opmerkingen van zowel leerlingen, ouders als
ook docenten zullen wij als kritische aandachtspunten meenemen en daar waar mogelijk en
wenselijk rekening mee houden.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter of
met één van de teamleiders.
Machiel Dijkstra en Anke Noordmans
Teamleiders
Nieuwe start Maatschappelijke Stage in klas 1
Dit schooljaar hebben we op CSG Het Noordik Vriezenveen een nieuwe start gemaakt met
maatschappelijke stage. In het algemeen kunnen we stellen dat leerlingen tijdens maat-
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schappelijke stage sociale vaardigheden opdoen, bindingen aangaan, zelfvertrouwen krijgen en
zicht krijgen op de (lokale) maatschappij en vrijwilligerswerk. Maatschappelijke stage sluit goed
aan bij (een deel van) de Noordikbrede missie: “Onze school helpt leerlingen zich te ontwikkelen
tot mondige leden van de samenleving die alleen én samen met anderen verantwoordelijkheid
willen, kunnen en durven nemen voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame
samenleving.”
Afgelopen week hebben de leerlingen in klas 1 uitleg gekregen over maatschappelijke stage en
hebben ze een stageovereenkomst ontvangen. Ze kunnen nu op zoek naar een stageadres.
In het nieuws van deze week stond het volgende artikel:
https://www.nu.nl/werk/5994086/diensttijd-keert-terug-docenten-zeggen-dat-t-goed-voor-mncv-is.html
Als school vinden wij de Maatschappelijke stage erg belangrijk en we zien graag
dat leerlingen leren om iets (onbetaald) voor een ander te doen. Wanneer er vragen zijn over de
maatschappelijke stage dan kunt u terect bij de heer S. Leemhuis: s.leemhuis@noordik.nl

Stewardproject
Op onze school lopen zowel in de kleine als in de grote
pauze stewards rond. De ‘stewardgroep’ bestaat uit 10
personen die een gehele week dienst hebben. Na deze week
wordt de dienst afgewisseld door een andere groep. Via dit
roulatiesysteem wordt elke leerling in zijn schoolloopbaan bij CSG het Noordik een keer steward.
Wie zijn deze stewards? Stewards zijn leerlingen uit klas 4 van onze school. Na de
voorjaarsvakantie wordt de taak overgenomen door leerlingen uit leerjaar 3.
Wat is de taak van de steward? De taak van de steward is groot én belangrijk. Ze helpen
namelijk om de school schoon en netjes te houden en zijn dus een verlengstuk van onze
conciërges. Waar nodig wordt corrigerend opgetreden tegen medeleerlingen. Door dit gedrag
leert de steward goed omgaan met verantwoordelijkheden en leren ze medeleerlingen aan te
spreken op gedrag. De stewards hebben een speciale training gehad welke situaties zich kunnen
voordoen en op welke wijze hierop gereageerd moet worden.
Dus óók het stewardproject is een van de successen van onze school!
Oriëntatiedagen brugklasleerlingen 2019
Woensdag 4 september en donderdag 5 september stonden de
Brugklasoriëntatie dagen op het programma. Het waren oriëntatie dagen
waar leerlingen en docenten met plezier op konden terugkijken.
Woensdag 4 september werd er een compleet workshop programma
aangeboden door Kunsteducatie Nederland. De leerlingen volgden met
hun eigen klas diverse workshops zoals rap, goochelen, dj, theatersport,
haka dans en popping & locking dans. De leerlingen waren erg
enthousiast. Elke workshop duurde 40 minuten. Daarna werd er
gewisseld. De ochtend werd afgesloten met een ijsje.
Donderdagochtend 5 september werd er gestart in de sporthal met een compleet sportprogramma.
Dit werd begeleid door de SDV leerlingen van onze school. Om 12.45 uur werden er in school weer
diverse workshops georganiseerd zoals hiphop dans, percussie, boomwhackers en theater. Elke
workshop duurde 20 minuten en daarna werd er gewisseld. Leerlingen deden erg leuk mee. Na
afloop van de middag kregen de leerlingen nog een broodje kroket.
Al met al waren het twee zeer geslaagde dagen.
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Werkweek Luxemburg en Thüringen
In de week van 14 tot en met 17 oktober gaan de leerlingen mavo 4 en D&P – leerlijn SDV op
werkweek naar Luxemburg. De werkweek staat bol van de activiteiten; stadsbezoek aan Keulen,
de wijnkelders van Bernard Massard worden bezocht, de Burcht van Vianden wordt aangedaan en
één van de hoogtepunten is dan toch het rodelen.
De leerlingen van BB4 Z&W en SDV en KB4 Z&W en D&P - leerlijnen E&C en T&M gaan in
deze zelfde week naar de Duitse deelstaat Thüringen, in de voormalige DDR. Op de heenweg
wordt er in Kassel een grote afdaling gemaakt in het grootste park van Europa, waarna de groep
een bezoek brengt aan het historische kasteel, de Wartburg in Eisenach, waar Maarten Luthers
woonverblijf ooit was. Zij bezoeken in deze week ook het concentratiekamp Buchenwald en de
cultuursteden Erfurt en Weimar. Tenslotte wonen de leerlingen een grote roofvogelshow bij en
sluiten zij af met een bezoek aan een groot funpark, waar ze naar hartenlust kunnen abseilen,
rodelen en vliegen. Op de terugreis wordt de stad Hamelen nog aangedaan.
De werkweek is altijd een week waar leerlingen vooraf erg naar uitkijken en
achteraf met veel mooie herinneringen op terugkijken. We wensen onze leerlingen
en begeleidende docenten een hele fije week toe in Luxemburg en Thüringen.
Expeditie Noordik, team Suriname
Voor de nieuwe leerlingen en ouders op het Noordik
Vriezenveen zullen we onszelf even voorstellen.
Expeditie Noordik, team Suriname, gaat in februari 2020 met 8 leerlingen en
2 docenten/coaches naar de binnenlanden van Suriname.
Al jarenlang heeft CSG Het Noordik, vestiging Vriezenveen contacten met het
onderwijs in Suriname. Expeditie onderwijs biedt leerlingen kansen om een
jaar lang in teamverband te werken aan persoonlijke doelen binnen een
gezamenlijk project. Dit project brengt de deelnemers tevens in aanraking
met 21-skills als onderzoeken, presenteren, creatief denken, problemen oplossen, communiceren,
sociale en culturele vaardigheden, samenwerken, ICT vaardigheden, alsmede enig zicht op
financiën.
Dit alles om zich te ontwikkelen en hun besef van wereldburgerschap te
vergroten.
De bestemming voor dit jaar wordt de EBGS lagere school in Djoemoe, in
het district Sipaliwini. Dit dorp ligt diep in de binnenlanden, waar de
Surinamerivier ontstaat. Vanuit Paramaribo 3
uur rijden en ca 5 uur varen. De mogelijkheden
qua materialen en voorzieningen zijn hierdoor
beperkt. Als Expeditieteam zouden wij heel
graag een autonoom zonnepanelensysteem bij de school willen
plaatsen. De school beschikt overdag niet over stroom. Tevens willen
wij ervoor zorgen dat de aankleding en staat van de lokalen verbeterd
wordt. Daarnaast zamelen we Nederlandstalige boeken in. De
schoolkinderen spreken thuis vaak een eigen taal (Samaraccaans). Het
Surinaamse onderwijs is echter volledig in het Nederlands. Door ze de
kans te geven om meer Nederlands te lezen, zal hun taalontwikkeling
verbeteren en de kansen in het onderwijs toenemen. In tegenstelling
tot het Nederlandse onderwijs, is het Surinaamse onderwijs
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voornamelijk gericht op kennis verwerven. Dat maakt dat de scholen
niet veel materiaal ter ondersteuning hebben. Wij hopen hier een
verbetering in aan te brengen.
Om onze missie te doen slagen hebben we geld nodig. Hiervoor
organiseren we acties. We houden diverse verkoopacties binnen school
en hebben met een stand gestaan op Koningsdag en de Wiezo in
Wierden. Ook hebben wij hand- en spandiensten verleend bij onder meer de ‘Twenterandrun’ en
‘Tot de nek in de Drek’. Op dinsdag 24 september organiseren we een car-wash actie. Van 21 op
22 november is opnieuw de 24-uurs vastenactie waar ca. 180 leerlingen uit klas 3 en 4 aan mee
doen, en in januari sluiten we af met een Benefietdiner. Op 1 februari reizen we dan vol
verwachting af naar Suriname.
Expeditieleden
Gijs Bosboom, Lynn vd Cozijne, Nils
Fokke, Maaike vd Schee, Daan
Schepers, Jochem Stek, Anouk Tijhuis,
Lotte Wiersma
Coach/begeleiders
Harriët ter Braak - van der Kolk en
Dennis Heinink

https://www.facebook.com/ExpeditieSuriname-Noordik-716598205079777/

Masterclass op Het Noordik in Vriezenveen – Doet u mee?
Op CSG Het Noordik Vriezenveen worden er, naast de bestaande lessen, wekelijks masterclasses
aangeboden aan de leerlingen van klas 1 van het vmbo.
Door het geven van een masterclass gaan we als school een educatief partnerschap aan met
(oud)leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), instellingen en bedrijven. Hierdoor maken de leerlingen
kennis met de vele maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt. Ook
willen we als school leerlingen de kans geven om hun kijk op de wereld te verbreden en willen we
de leerlingen, naast de bestaande lessen, een verdiepend onderwijsprogramma aanbieden.
We willen u vragen om ook bij te dragen aan deze masterclasses. Door het geven van een
masterclass heeft u de mogelijkheid om uw vakmanschap op de kaart te zetten. Wie weet ziet u
onze leerlingen over een bepaalde tijd terug binnen uw eigen vakgebied. Zij een kans, u een
kans!
De masterclasses die worden gegeven, vallen onder de volgende 7 domeinen:
1. Muziek
2. Industry 4.0.
3. Kunst & Design
4. Sport en Bewegen
5. Health & Lifestyle
6. Natuur & Techniek
7. Mens & Maatschappij
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De masterclasses worden op dinsdagmiddag gegeven van 13.30 – 15.00 uur.
De masterclass kan zowel hier op school met een presentatie of bij het bedrijf
waar u werkt gegeven worden.
We zouden het erg waarderen als u een bijdrage zou willen leveren aan de
masterclasses op CSG Het Noordik Vriezenveen, want meesters leiden immers
op tot vakmanschap!
Wilt u zich aanmelden of zou u meer informatie willen ontvangen, mail dan
naar: masterclassvv@noordikscholen.nl
Ook kunt u natuurlijk telefonisch contact opnemen met ons: tel. (0546) 56 18
70. Via Facebook en Instragram kunt u meest actuele foto’s van de masterclass
bekijken.
Bedrijfsbezoek bij Almi Vriezenveen
Beertje
De biologiesectie is uitgebreid met een nieuw lid.
De rode rattenslang Beertje zal binnenkort de biologiebeleving in lokaal
18 vergroten. Deze rode rattenslang (Elaphe guttata of Panterophis
guttatus) wordt ook wel korenslang genoemd. Van origine komen ze voor
in het zuidoosten van de Verenigde Staten en het noorden van Mexico.
Ze zijn ongevaarlijk voor mensen en doden knaagdieren en vogels door
ze te wurgen.
Beertje hoeft minder moeite te doen: zijn voedsel wordt diepgevroren
ingekocht en voor hem opgewarmd.
M. Brouwer – docent biologie

KangoeroeKlupdag
Woensdag 18 september werd er bij korfbalvereniging Amicitia een
KangoeroeKlupdag georganiseerd, waar 500 basisschool leerlingen aan
mee deden. Ze beleefden, mede dankzij de assistentie van onze D&P
leerlingen, een fantastische dag.

Wij wensen u / jou een fijn weekend

toe!

