Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2016 - 2017

Nummer 1, september 2016

Hierbij de eerste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017.
In onze nieuwsbrieven treft u informatie aan over activiteiten die bij ons in de planning staan, maar leest u
ook iets over de gebeurtenissen waar wij met trots op terugkijken. Daarnaast informeren we u graag over
de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op het Noordrandcollege.
HET NOORDRAND HEEFT EEN NIEUWE DIRECTIE.
Het Noordrandcollege is per 1 augustus 2016 opgenomen in een scholengroep, samen met de
TooropMavo. Dhr. Martin van Zanten (directeur van de TooropMavo) is aangesteld als directeur van deze
scholengroep. De oud directeur van het Noordrand College, dhr. G. Lamain is directeur geworden van
een andere school binnen LMC.
Als locatie leider van het Noordrand College is aangesteld dhr. Kees de Haij. Om hem te assisteren zijn
dhr. Marcel van Dijk (onderbouw) en dhr. Edwin Petersen (bovenbouw) als coördinatoren aangesteld.
Naast het besturen van het Noordrand College zullen Martin van Zanten en Kees de Haij het, het
komende jaar enorm druk krijgen met het opzetten van een nieuwe school op een nieuwe locatie, Aan de
Argonautenweg realiseert LMC het komende schooljaar een nieuw gebouw waarin de Vakschool
Hillegersberg gevestigd gaat worden. De Vakschool Hillegersberg is een nieuwe VMBO school met een
nieuw onderwijskundig concept. De leerlingen van het Noordrand College zullen per volgend schooljaar
meegenomen worden naar deze nieuwe school. De lessen die ze daar krijgen zullen passen in het
nieuwe concept van de Vakschool Hillegersberg. Ik zal u hierover in een volgende nieuwsbrief nader
informeren.
DE VAKSCHOOL HILLEGERSBERG AL IN ACTIE VOOR DE WIJK!
De vakschool Hillegersberg is al voor de eerste keer in actie gekomen voor de wijk.
Op vrijdag 17 september hebben toekomstige leerlingen van de Vakschool Hillegersberg deelgenomen
aan de “Keep It Clean-day”, een dag georganiseerd door de gemeente Rotterdam. Gewapend met grijp
en prikstokken en zakken om de rommel in te deponeren hebben de leerlingen de wijk rondom de
nieuwbouw locatie aan de Argonautenweg ontdaan van zwerfafval.

Gekleed in jasjes met de nieuwe naam erop zijn deze leerlingen
enthousiast bezig geweest de wijk deze dienst te bewijzen.
DE

VAKSCHOOL HILLEGERSBERG GAAT INTERNATIONAAL!

Op

het moment dat de toekomstige leerlingen van de Vakschool
Hillegersberg druk bezig waren met de opruimactie was ik in de Franse
Lille waar ik met trots het nieuwe jasje aan het publiek kon tonen.

stad
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TERUGBLIK AFGELOPEN WEKEN
Het werken op school startte voor een aantal mensen op 15 augustus, een ruime week voordat de
leerlingen op school kwamen. In deze week heb ik wat uitgebreider met de school en het personeel
kennis kunnen maken. Van het gebouw ben ik wel een beetje geschrokken. Er is wel heel duidelijk te zien
waarom er een nieuw gebouw moet komen! Maar… dat komt er dan ook, het komt allemaal goed!
Voor de vakantie had ik al even kennisgemaakt met het personeel van de school. In de eerste week kon
dit wat uitgebreider gebeuren. Ik was aangenaam verrast, er loopt veel zeer gemotiveerd en bekwaam
personeel rond op het Noordrand College. Ik verwacht fijn met hen te kunnen samenwerken aan het
realiseren van een nieuw onderwijs concept.
In de eerste week liepen we natuurlijk ook al tegen een aantal problemen aan. Het rooster dat werd
overgedragen bleek niet “Magister Proof” en kon niet worden ingelezen in Magister, de Facebook pagina
gaf ook problemen.
Door het harde werken van met name dhr. Edgar Riegman (die vanaf dit schooljaar de dag-roosters
maakt) is het grootste deel van deze problemen inmiddels overwonnen, nog een paar zaken en dan loopt
het allemaal als een trein.
Op maandag 22 augustus hebben alle docenten een training gevolgd. Zij hebben leren werken met “de
klassenscan” een methode om de goede zaken en de uitdagingen die in een klas en bij individuele
leerlingen spelen beter in beeld te krijgen. Deze methode zal de begeleiding van de leerlingen zeker
bevorderen. Enthousiast werkten en oefenden de docenten aan en met dit systeem.
In de loop van de tweede schoolwerk hebben de leerlingen van de eerste drie leerjaren de Muiswerk
toetsen gedaan. Toetsen die wij op school gebruiken om het precieze niveau van de leerlingen op het
gebied van Nederlands en Rekenen te bepalen. Een deskundige van buiten de school heeft deze
testresultaten met de docenten besproken en er zijn plannen opgesteld waarmee de leerlingen op eigen
niveau verder geschoold kunnen worden.
De schoolfotograaf was ook op school om de nieuwe leerlingen te fotograferen. De foto’s zijn inmiddels
beschikbaar, mocht u er belangstelling voor hebben dan zijn ze te koop.
Ter voorbereiding en om wat fijner te kunnen werken zijn de docenten flink van start gegaan met een
grote opruimactie. Elke week zit de container vol met overbodige spullen. Het gebouw frist er echt van op!
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN)
 27 september
: Kennismakingsavond. Vanaf 19.00 uur bent u welkom om met de school en de
mentoren en docenten kennis te maken. Ik hoop u allemaal te kunnen begroeten.
 29 september
: De eerste klas leerlingen gaan op “bliksemstage” (bedrijfsbezoek)
 29 september
: Gezamenlijke opruimactie personeel.
 4 oktober
: Leerlingbespreking onderbouw klassen (1 en 2)
 11 oktober
: Bespreken van het nieuwe onderwijs concept en de plannen in verband met
nieuwbouw en verhuizing met alle docenten.
 17 – 21 okt.
: Herfstvakantie
 25 oktober
: Leerlingen bespreking bovenbouw
ONDERWIJS
Studiewijzers en PTA’s
 De studiewijzers voor de lessen zijn klaar en de PTA’s (programma van toetsing en afsluiting) voor
de bovenbouw zijn komende week klaar. Op 1 oktober moeten deze bij de onderwijs inspectie
aangeleverd zijn. Om het één en ander voor u inzichtelijk te maken publiceren wij de PTA’s ook op
onze website.
Extra begeleiding voor de leerlingen
 Voor de leerlingen die dit nodig hebben bestaat er ook dit jaar de mogelijkheid een aantal keer per
week extra begeleiding te krijgen gedurende het 7e lesuur. Meer informatie hierover en of dat uw
kind hiervoor in aanmerking komt kunt u via de mentor van uw kind krijgen. Bevraag hem of haar
daarover op de kennismakingsavond.
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ORGANISATIE

Verlof aanvragen
 Een aanvraag voor een bijzondere verlofdag dient altijd, ruim van tevoren, schriftelijk gedaan te
worden bij de directeur. Indien de aanvraag gegrond is, en qua dag(en) beperkt is, kan direct
toestemming verleend worden en vindt er op deze wijze verantwoording naar de leerplichtambtenaar
plaats. In andere gevallen wordt de leerplichtambtenaar geraadpleegd. Voor het
verlofaanvraagformulier verwijzen wij u naar onze website.
Schoolgids schooljaar 2016-2017
 De schoolgids voor schooljaar 2016 – 2017 kunt u vinden op onze website.

PERSONEEL en leerlingen
Personeel
 Het leraren corps van het Noordrand is dit jaar niet uitgebreid. Wel hebben we een nieuwe stagiaire.
Dit is dhr. Yari Filius. Yari is derde jaars student Geschiedenis aan de Hogeschool Rotterdam en
komt bij ons stagelopen op dinsdag en woensdag. Fijn, dat zal vast weer nieuwe en frisse ideeën en
inzichten opleveren!
Een welverdiende pluim!
 Die gaat naar Karim el Messaoudi, hij trad adequaat en handelend op toen Rachid flauwviel.
Hiervoor ontving hij de complimenten van de mensen van SKVR! Klasse Karim!

Kees de Haij
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