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Vrijdag 30 september 2022 

KORTE MEDEDELINGEN 

Onderwerp Mededeling 

Namens het gehele team Na een zomervakantie met mooi weer, nog meer verbouwing in de school en een leuk 

introductieprogramma draaien we alweer een dikke maand volgens rooster. Er liggen 

nieuwe vloeren in de aula, kantoorruimtes en lokalen en de kantine is groter geworden. 

Ook zijn we dit jaar gestart met het roosterprogramma van Presentis dat speciaal voor het 

praktijkonderwijs is ontwikkeld. Het rooster zal daarom niet terug te zien zijn in Magister. 

De leerlingen hebben het rooster op papier meegekregen van hun mentor. 

Presentis heeft een app voor ouders en leerlingen die wij ook gaan gebruiken. Zodra we de 

app van Presentis gebruiken, zal het rooster voor ouders en leerlingen ook online zichtbaar 

zijn. 

 

Schoolfotograaf  
17 en 18 oktober  

Op maandag 17 en dinsdag 18 oktober zal de schoolfotograaf bij ons op school langskomen.   

Lestijden verkort rooster  Dit schooljaar zullen we op een aantal data een verkort lesrooster draaien. Dit houdt in dat 

de leerlingen op deze dagen 40 minuten les krijgen per lesuur en het lesrooster voor alle 

leerlingen stopt na het 6e uur. Hieronder treft u de lestijden van het verkorte rooster. Dit 

rooster kunt u ook terugvinden op onze site.  
 

 

Koptelefoons  Iedere leerling heeft een iPad van de school gekregen om tijdens de lessen op school te 

gebruiken. Deze iPad gaat niet mee naar huis. 

De leerlingen krijgen van school éénmalig een koptelefoon. Wanneer de leerling de 

koptelefoon kapot maakt of kwijtraakt, dan schaffen zij zelf een koptelefoon aan. Op school 

is de koptelefoon te koop voor 3 euro. 

Waardevolle spullen We willen ouders en leerlingen erop wijzen dat het niet handig is om waardevolle spullen 

mee naar school te nemen. Leerlingen vergeten hun tas nog wel eens op te ruimen, of 

stoppen hun tas bij een andere leerling in een kluisje als zij hun kluissleutel zijn vergeten.  

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. 

 

E-steps kunnen wij niet in de school stallen. Deze zullen in de fietsenstalling gezet moeten 

worden. Wij kunnen de steps niet binnen stallen en ook hier geldt dat de leerling zelf 

verantwoordelijk is. 

Nieuwe collega's Ondanks het lerarentekort zijn wij erin geslaagd om genoeg nieuwe mensen in dienst te 

kunnen. Er zijn collega's vertrokkken of collega's gaan een ander vak geven waardoor we 

mensen nodig hadden. 

Voor techniek, AT,  het mentoraat/ AVO, zorg &welzijn en de onderwijsassistenten hebben 

wij 7 nieuwe mensen in dienst kunnen nemen. Wij zijn daar heel blij mee! 

Politiecontrole Wij hebben vernomen dat de Politie de komende tijd controles uitvoerd wat betreft het 

fietsgedrag en ook op het gebruik van E-steps. 



Deze laatste mogen, mits goedgekeurd, niet op de openbare weg rijden. 

In het ergste geval worden er (forse) boetes uitgedeeld en het kan zelfs voorkomen dat de E-

step in beslag genomen kan worden. 

Een gewaarschuwd mens! 

Ouders gevraagd  

  

OPROEP LEDEN ONDERSTEUNINGSPLANRAAD -  
SAMENWERKINGSVERBAND VO ZOETERMEER 

  

Bent u geïnteresseerd in het grensvlak onderwijs en zorg? Heeft u ideeën voor passend 

onderwijs in Zoetermeer? Wilt u meedenken over de plannen voor de komende vier jaar? Dan 

zijn wij op zoek naar u!   

  

Werk mee aan het beleid voor de toekomst   

In het schooljaar 2022-2023 gaat het samenwerkingsverband (SWV) Zoetermeer een nieuw 

beleidsplan opstellen. In dit beleidsplan wordt vastgesteld wat we gaan doen, hoe we het 

geld gaan verdelen en hoe we dit verantwoorden. Er worden, kortom, belangrijke keuzes 

gemaakt!   

  

Een raad voor en door ouders en medewerkers van scholen  

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een raad van ouders en medewerkers van scholen in 

Zoetermeer. Leden van de raad stellen kritische vragen en denken mee in oplossingen en 

mogelijkheden om passend onderwijs goed vorm te geven.  

  

Van elk schoolbestuur mogen een leerkracht en een ouder zitting hebben in de OPR.   

Aanmelden voor de OPR gaat via de MR (medezeggenschapsraad) van uw school. Deelnemers 

aan de OPR hoeven niet ook lid te zijn van een MR.  

Als lid van de OPR overleg je vijf tot zeven keer per jaar met de bestuurder van het SWV. De 

vergaderingen vinden plaats in de avond, afwisselend in Teams en live.   

  

Over het SWV Zoetermeer  

Het samenwerkingsverband (SWV) Zoetermeer is de verbindende partner voor passend 

onderwijs op alle scholen van Zoetermeer. Het SWV Zoetermeer verzorgt:   

✓ advies en begeleiding op school, aan leerlingen, docenten en teams  

✓ de toekenning van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) en arrangementen   

✓ de overdracht van middelen voor extra ondersteuning aan de scholen   

✓ ontwikkeling van (kwaliteit)beleid   

✓ ondersteuning van projecten rondom passend onderwijs   

  



Het SWV VO en PO werken intensief samen, met elkaar, met scholen en schoolbesturen en 

met partners binnen jeugdhulp en gemeente Zoetermeer. Informatie over het SWV is te 

vinden op onze website www.swvzoetermeer.nl   

  

Meer weten?  

Als u vragen hebt over deelname aan de OPR kunt u contact opnemen met de bestuurder van 

het SWV, mw R. Doeleman, rdoeleman@swvzoetermeer.nl    

Nieuwe manier van Sport 
& bewegen in de 
bovenbouw 

Sportprogramma U-fase. 

Op woensdag 14 september zijn de leerlingen uit de U-fase gestart met een 

sportprogramma. Zij krijgen geen gewone gymlessen meer, maar zij krijgen dit jaar de kans 

om in 4 periodes, verschillende sporten te gaan proberen. De eerste periode is nu gestart en 

zijn de leerlingen een sport gaan doen naar hun eigen voorkeur.  

Deze periode zijn het de volgende sporten geworden:  

- Klimmen bij Adventure Valley 

- Kickboksen 

- Padel bij Dekker sport 

- Bootcamp 

 

De leerlingen zijn tot op heden erg enthousiast over nieuwe sport & bewegen op school 

Na de herfstvakantie start de tweede periode en kunnen er weer andere sporten gekozen 

worden. 

 

Schoolregels  - Fietsen staan in de fietsenstalling 

- Geen jassen/ petten in de school  

- Er mogen geen elektrische steps / E-bikes mee de school in 

- Niet roken op het plein of rond de school 

- Geen energydrankjes in de school 

Bereikbaarheid  Naast het directe contact met de mentor zijn we ook bereikbaar op 079-3512512 of via het 
volgende emailadres info@praktijkcollegezoetermeer.nl Als u mailt wilt u dan altijd de klas 
en de naam van uw zoon/dochter vermelden?  
 

Lesvrije dagen Op de website kunt u regelmatig nieuws vinden. Daarnaast zijn hier ook alle vakanties en 
roostervrije (mid)dagen van dit schooljaar vinden. 
 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

4 oktober  - Verkort rooster 

- Stages gaan gewoon door volgens afspraak 

17 & 18 oktober  - Schoolfotograaf  

18 oktober  - Studiemiddag, alle leerlingen zijn om 12.10 uur vrij.  

24 t/m 27 oktober  - Herfstvakantie 

http://www.swvzoetermeer.nl/
mailto:rdoeleman@swvzoetermeer.nl
mailto:info@praktijkcollegezoetermeer.nl
https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/
https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/jaarprogramma/


10 november  - Next Step (O-fase + een deel van de U-fase) 

- De B-klassen, U-klassen en Entree-klassen krijgen een alternatief programma buiten de 

school aangeboden. Voor de U + E geldt, indien deze donderdag een stagedag is, dan 

gaan de leerlingen gewoon naar stage.  

17 november  - Studiemiddag, alle leerlingen zijn om 12.10 uur vrij. 

29 november  - Verkort rooster 

- Stages gaan gewoon door volgens afspraak 

6 december  - Verkort rooster 

- Stages gaan gewoon door volgens afspraak 

26 december t/m 6 januari  - Kerstvakantie  

 

 

 

 


