EYSENHEGGE
NIEUWSFLITSEN
Uw actuele informatiebron
Eindredactie: Rob Putker
JAARGANG 20 - 22 SEPTEMBER 2016
ONZE OPSTELLING
Een nieuw schooljaar, een nieuwe opstelling van team
Eysenhegge:
Schoolleiding: Dhr. P. Ooms (locatiedirecteur)
Coördinator zorg: Dhr. J. Frijters
Kernteamleiding: Mevr. M. De Bondt, en mevr. M.
Manschot
Coördinator Onderwijs Diensten Centrum:
Mevr. J. van Asselt
Schoolpsychologen: Mevr. Y. Tummers, Mevr. R. Coenen
Schooldecaan: Dhr. R. Putker

Mentoren:
1a
1b
1c
1d
1e
1f
2a
2b
2c
2d
3a
3b
3c
3d
FD2
BTV
ITV

mevr. L. Bronneberg /
mevr.N. Saris
dhr. R. Peulen
dhr. R. Janssen
dhr. D. Nagelmaeker
mevr. S. kwakkernaat/
mevr.G. Dohmen
mevr. Konings
dhr. R. Beunen/
mevr. J. Rietbroek
mevr. T. Daemen/
mevr. S. Vandewall
dhr. M. Dunk
dhr. T. Dubislav
mevr. E. Gillessen
mevr. S. Janszen
dhr. R. Alberts
mevr. S. Bergmans
dhr. P. Peters /
dhr. R. Peters
dhr. R. van Megen /
dhr. P. Hermens

NO:1
WELKOM AAN ALLE NIEUWE LEERLINGEN

Dionne, Julian, Twan Bruls, Gitte, Bram, Loïc, Mink,
Kelvin, Ilse , Brenda, Amigito, Lokmane, Tibeau, Laurens,
Noa, Daniël, Milan, Marvin, Jefaro, Paolo, Aysel, Mariska,
Shirley, Thomas, Gemma, Mick, Britney, Michelle,
Dylano, Elouisa, Sanne, Elóy , Fay, Gino, Nigel , Tycho,
Mike, Florian, Brayn, Stefan, Tessa, Lotte, Evy , Thekran,
Ian, Germina, Chavez, Mick, Tim, Gillian, Demiën, Demi,
Thomas, Nina, Nijs, Rik, Bente, Jelle, Joep, Nomi, Micha,
Marloes, Mileau, Wesley, Dion, Suzie, Devanja, Livia,
Daan, Sky, Pallas, Kay.

OUDERRAAD EYSENHEGGE

De Ouderraad zoekt nieuwe leden!
Het zou heel fijn zijn als we dit schooljaar weer wat
nieuwe ouders zouden kunnen begroeten in de
Ouderraad. De Ouderraad is behalve nuttig ook heel
gezellig. Vind je het leuk om mee te denken en je mening
te geven over het reilen en zeilen op school en/of wil je
graag helpen bij de activiteiten op school? Laat het ons
weten via ouderraad@dacapo-college.nl De eerste
vergadering is gepland op maandag 3 oktober om 19:30
in de lerarenkamer. Kom gerust eens kijken of het iets
voor je is.
Hartelijke groet en misschien tot ziens,
De Ouderraad: Wendy Sulkens, Berry Heutz, Sigrid
Bogers, Mark de Jong, Geja van Prooijen, Gerdien
Dohmen, Elonka Gillessen

De OPP week is in week 40 (3 t/m 7 oktober). Dan
worden alle OPP's met leerlingen én ouders/verzorgers
besproken.
Voorbereiding van de OPP gesprekken:
1. Competentiekaarten worden ingevuld.
2. Mentor bekijkt deze competentiekaarten en alle
andere beschikbare informatie vanuit basisschool,
ouders/verzorgers en hulpverlening.
3. Mentor maakt samen met uw zoon/dochter een
eerste opzet voor gekozen doelen (in de eerste 4
lesweken wordt er gewerkt aan klassendoelen).
Let op!
In week 40 (3 t/m 8 oktober) hebben onze leerlingen
maar les tot 12:20u. Daarna gaan ze naar huis.
De namiddag is hierdoor vrij om afspraken met
leerlingen én ouders/verzorgers te maken.
Wacht als ouders/verzorgers a.u.b. niet te lang met het
plannen van deze afspraak!
In week 8 (20 februari t/m 24 februari) wordt u nog een
keer verwacht voor het evalueren en bespreken van het
OPP van uw zoon/dochter. Ook in deze week hebben
onze leerlingen les tot 12:20u.
Vergeet u a.u.b. niet het eventuele vervoer van uw
zoon/dochter in deze weken goed te regelen!
ONZE SCHOOLKRANT - DIGITAAL
Het Dacapo-College locatie Eysenhegge heeft al sinds 19
jaar een eigen schoolkrant. Dit informatiebulletin komt 6
maal per jaar uit.

ONTWIKKELINGS PERSPECTIEF PLAN (OPP)

In het afgelopen schooljaar zijn we gestart met de OPP
weken. Dit zeer tot tevredenheid van ouders, leerlingen
en school.
Ook dit jaar staan de OPP weken weer op het
programma.
In deze weken gaan leerlingen, ouders en mentoren in
gesprek om persoonlijke doelen op te stellen of bij te
stellen voor onze leerlingen.

In het moderne tijdperk presenteren wij ons alleen in de
digitale wereld. Omdat wij onze schoolkrant gebruiken
om allerlei actualiteiten naar buiten te brengen is het
voor leerlingen, ouders en school van groot belang onze
krant goed door te lezen.
Daarom is de afspraak dat de mentor samen met de zijn
leerlingen in de mentortijd de Nieuwsflits doorleest.
Daarnaast gaat via de mail de Eysenhegge Nieuwsflits
naar ouders, verzorgers. Ook staat hij op de DaCapo site.

http://www.dacapo-college.nl/locaties/dacapocollege-eysenhegge/eysenhegge-nieuwsflits/
Zo kunnen jij en je ouders vanaf vandaag op jullie
computer of jullie tablet onze schoolkrant lezen.
ONZE SCHOOLGIDS - DIGITAAL

Locatie Eysenhegge is een onderdeel van het DaCapo
College. Echter doordat de opzet van onze school iets
anders in elkaar steekt dan de reguliere locaties, is de
inhoud van onze schoolgids daaraan aangepast.
U kunt onze schoolgids vinden op de Dacapo site:
http://www.dacapo-college.nl/locaties/dacapo-collegeeysenhegge/
EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal,
Graag wil ik mij even
voorstellen. Ik ben Daphne
Hendriks en ik ben 18 jaar
oud. Ik woon in Sittard en ik
volg
de
opleiding
Pedagogiek
op
Fontys
Hogescholen. Voordat ik
begon aan de opleiding
Pedagogiek heb ik vijf jaar
lang de Havo gevolgd op het
Trevianum in Sittard.
In het kort is de opleiding Pedagogiek een opleiding waar
ik veel geleerd krijg over jongvolwassenen tot 21 jaar
oud. Ik leer hoe ik de jongeren het beste kan helpen als
het even niet zo goed gaat of als er bijvoorbeeld vragen
zijn. Graag zou ik jullie dan ook helpen als je even niet
lekker in je vel zit of gewoon even wil praten. Ik hoop dat
je je daarna een stuk beter voelt!
Verder heb ik al bijna drie jaar een hele leuke baan bij de
Etos in Sittard. Ook daar ga ik veel met mensen om en ik
vind het erg leuk om klanten te helpen, zodat iedere
klant met een fijn gevoel naar buiten loopt.
Vorig jaar heb ik stage gelopen in groep 3 op basisschool
de Sjtadssjool in Sittard. Ik vond het heel erg leuk om
daar stage te lopen! Dit schooljaar ga ik ook stagelopen

op dinsdag en woensdag. Op die twee dagen ben ik dan
ook vaak te vinden op het kantoor van Mevrouw
Lemmens.
Groetjes Daphne Hendriks
EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal,
Mijn naam is Nicky
Kunkels,
eerstejaars
student Social Work, 22
jaar.
Sinds afgelopen week loop
ik stage bij jullie op school.
Iedere woensdag zal ik
aanwezig zijn vanaf 08.30.
Het lijkt me een enorme
uitdaging om bij jullie op
school stage te mogen lopen.
Hopelijk zal ik veel kennis vergaren. Daarbij zou het fijn
dat ik mijn opgedane kennis van mijn opleiding op jullie
school kan gebruiken. Natuurlijk zijn alle tips welkom.
Jullie zullen mij overal binnen het gebouw tegenkomen.
Het lijkt me leuk om bij iedereen eens mee te mogen
lopen of mee te kijken. Bij zowel docenten als ook
mentoren, decanen, studieloopbaan begeleiders etc.
Gedurende de eerste 10 weken zal ik voornamelijk
oriënterend rondlopen. Nogmaals erg leuk dat ik bij jullie
stage mag lopen. Ik kijk uit naar een leuk en gezellig jaar
stage hier.
Groetjes, Nicky Kunkels
EEN GOEDE START!?!?!?
Ieder jaar opnieuw gaan we weer vol goede moed van
start. Een goed begin is immers het halve werk. Vandaar
dat we proberen vanaf het begin een beetje orde in het
misschien chaotische begin van dit schooljaar te
brengen.
Iedereen probeert zijn uiterste best te doen de
werksfeer binnen onze school zo prettig mogelijk te
laten zijn.

Vandaar ieder jaar weer extra aandacht voor de
spelregels in en rond ons schoolgebouw. De meeste
spelregels zijn vanzelfsprekend, toch …
o Omdat het aantal leerlingen binnen ons gebouw
groot is vragen we iedereen om in de gangen aan de
rechterkant te lopen. Dat voorkomt onnodige chaos
en botsingen.
o We houden allemaal het gebouw en haar omgeving
schoon. Elke leerling is medeverantwoordelijk voor
orde en netheid. Wees milieubewust, gooi afval zoals
blikjes, plastic en papier, in de daarvoor bestemde
bakken, niet alleen in het schoolgebouw, maar ook
op en rond het schoolplein.
o Tijdens de lessen is het verboden om over de gangen
te zwerven. Te vroeg op school zijn, is dus niet
toegestaan! Te vroeg het leslokaal verlaten is dus
ook niet toegestaan! Tijdens de lessen en de pauzes
mogen de leerlingen het schoolterrein niet verlaten.
Bij de leswisselingen dienen de leerlingen rustig en
via de kortste weg naar het volgende leslokaal te
gaan.
o Na jouw laatste lesuur verlaat je zo snel mogelijk het
schoolgebouw en de schoolomgeving zodat de
andere lessen ongestoord verder kunnen gaan.
o Iedereen wordt geacht op tijd op school te zijn,
zodat de les ongestoord en op tijd kan beginnen.
Maar kom dus niet veel te vroeg!
o Alle lessen moeten worden bijgewoond. Bij
activiteiten,
die
onder
schooltijd
worden
georganiseerd, zoals kerstviering, sportdagen,
roostervrije dagen, schoolkampen, enz., dienen alle
leerlingen aanwezig te zijn.

o Jassen aan de kapstok. Petten, I-pods etc. binnen het
schoolgebouw in je tas. Neem niet onnodig geld en /
of waardevolle voorwerpen mee naar school.
Algemeen advies: laat nooit onnodig geld, horloges,
gsm-telefoons of andere waardevolle dingen achter
in je jas.
o Kauwgom is binnen het hele schoolgebouw absoluut
verboden, buiten verwachten we dat je de resten in
de daarvoor bestemde prullenbak gooit.
o Het gebruik van mobiele telefoons is in de school en
op het schoolplein absoluut verboden. Bij
overtreding wordt het apparaat in beslag genomen
en kan alleen via de ouders worden teruggegeven!

o Er geldt voor alle leerlingen in en rond het
schoolgebouw een absoluut rookverbod!
o Het is ten strengste verboden in en rond de school
drugs te gebruiken, bij zich te dragen, te verstrekken

/ te verhandelen. Deze handelingen worden, evenals
diefstal of vandalisme, bestraft met een schorsing.
De politie wordt altijd ingeschakeld. De school moet
immers voor iedereen een veilige plek zijn!
o Van elke leerling worden correcte omgangsvormen
verwacht, zowel onderling als ook ten opzichte van
het personeel van de school en de mensen in de
buurt. Ga fatsoenlijk met eigen en andermans
spullen om.
START LOB 2016
Een nieuwe schooljaar, een nieuwe start. De lessen LOB
voor klas 2 en 3 zijn weer van start gegaan.
De eerste lessen zijn inmiddels achter de rug en het lijkt
er op dat bij de start bij de meesten soepeltjes is
verlopen.
Iedere keer is de start van ieder schooljaar voor al deze
leerlingen weer een spannende tijd.
Kiezen voor een beroepsprofiel, Hoezo? Wanneer? Hoe
kom ik daar? Welke leerlingen lopen daar rond? Hoe zijn
de docenten op de andere locatie? ……
‘Ik moet een keuze maken voor mijn toekomstig
beroep!’ ‘Ik moet naar het LOB, ik moet naar …., …. en
ik moet…… en ik moet …... Ik wil eigenlijk niet, maar ik
moet…….
Vragende ouder ouders en lastige docenten, kortom:
daar word je als leerling soms toch zenuwachtig van!
De eerste stap door de 2e en 3e jaars al gedaan. Onder
begeleiding van mevr. Rietbroek, dhr. Nagelmaeker en
dhr. Putker zijn de leerlingen naar de verschillende
afdelingen gegaan.
Het DaCapo College biedt ook komend schooljaar 20162017 de volgende profielen aanbieden in LOB.
BWI
E&O
HBR
Pie
D&P crea
MOB
D&P
Z&W

Bouwen, wonen en Interieur (incl. Schilderen)
Economie en Ondernemen
Horeca, Bakkerij, Recreatie
Maintenace (produceren, installeren, energie)
Reclame en Sign
Mobiliteit en Transport
Sport en Dienstverlening
Zorg en Welzijn

SCHOOLFOTOGRAAF

Ter afsluiting zijn de ouders nog samengekomen met de
mentor voor een (verdere) kennismaking en het maken
van afspraken.
Jammer genoeg was de opkomst van de ouders dit jaar
niet hoog.
SPORTDAG – SEPTEMBER 2016

Ieder jaar weer opnieuw: De schoolfotograaf komt weer
naar de Valkstraat. Op dinsdag 29 september a.s. komt
hij weer bij ons op school.
Ga op tijd naar bed, zet de wekker heel vroeg, direct
onder de douche, daarna de haren in de krul of in de
plooi en misschien voor de dames ook wat make up, je
leukste kleding uit de kast en op tijd naar school!
Misschien nog even voor de spiegel oefenen hoe je op
de foto wil ……. En dan smile!
OUDERAVOND KLAS 1 EN2

De jaarlijkse sportdag staat weer voor de deur.
Op vrijdag 30 september trekken we met alle leerlingen
naar het sportpark van Unitas voor onze jaarlijkse
sportdag.
Daar zal de sportieve strijd plaatsvinden tussen de
leerlingen en de verschillende mentorgroepen.
De sportdag wordt onderbroken voor een gezonde
lunch. Deze wordt verzorgd door school en de
ouderraad.
Om 8.30 uur moeten de leerlingen zich op het sprotveld
melden bij hun mentor.
Natuurlijk draagt iedereen op zo’n dag verplicht een
sporttenue!
Dus:
Wat:
sportdag Eysenhegge
Waar:
Terrein Unitas, achter het stadion van Fortuna
Wanneer: Vrijdag 30 september 2016
Tijd:
van 8.30 uur tot 13.30 uur
Met sportieve groet,
De sportraad

Op een hele warme maandagavond 12 september zijn de
ouders van klas 1 en 2 op school geweest voor de
jaarlijkse ouderavond. Na het welkomstwoord van dhr.
Ooms, onze directeur, werden de ouders door hem
geïnformeerd over algemene zaken m.b.t Eysenhegge.
Na deze inforonde was er tijd om samen met de mentor
andere informatie uit te wisselen.
OUDERAVOND KLAS 3
Op dinsdag 13 september waren alle
ouders van klas 3 uitgenodigd.
Na de opening door onze directeur
dhr. Ooms, heeft dhr. R. Putker,
decaan van onze locatie, voorlichting
gegeven over de uitstroom in het
algemeen, de mogelijkheden van de
leerlingen en de procedure m.b.t.
het uitstromen aan het eind van dit
schooljaar.

DATA OM TE ONTHOUDEN
30 september
sportdag
3 oktober t/m 7 oktober OPP week
19 oktober
mentordag
24 t/m 28 oktober
herfstvakantie
12 november
Nieuwsflits 2
NIEUWTJES
Heb je nieuwtjes voor de volgende uitgaven van de
Nieuwsflits, geef ze dan door aan dhr. Putker. Inleveren
één week vóór uitgifte van de nieuwsflits. Op je stick, via
mail r.putker@dacapo-college.nl.
Gebruik het programma Word, zónder opmaak.
Eysenhegge Nieuwsflits ook te lezen op Dacapo server

http://www.dacapocollege.nl/locaties/Eysenhegge.htm

