Nieuwsbrief
november-december 2018
Uitstroom schoolverlaters

Email

In schooljaar 2017-2018 zijn 96,9% van onze schoolverlaters uitgestroomd naar betaalde arbeid, beschermde arbeid, vervolgopleiding of zijn zij via de gemeente opgenomen in een trajectbegeleiding naar gepaste arbeid. Deze percentages worden landelijk met
alle scholen voor Praktijkonderwijs met elkaar vergeleken. Wij zijn
bijzonder trots op dit resultaat.

Dit is de tweede nieuwsbrief van
schooljaar 2018-2019 die per
email aan u wordt verstuurd.
Wijzigt uw emailadres, geef dit
dan door aan de mentor. Heeft u
geen emailadres, dan krijgt u de
nieuwsbrief via uw zoon/dochter
mee naar huis.

Ouderbijdrage
Het Praktijkonderwijs DaCapo College wil meer doen dan het verzorgen van lessen alleen. Om die reden vragen wij aan de ouders
een vrijwillige ouderbijdrage van € 52,00. Met de inkomsten van de
ouderbijdrage leveren wij een bijdrage aan of bekostigen wij o.a.
de volgende activiteiten voor onze leerlingen:
-

mentordagen
- sportactiviteiten
winteractiviteit
- excursies
kerstversieringen
- mentoractiviteiten
carnavalsviering
- sponsoring talentweken
voorjaarsactiviteit
- schoolverlatersavond
diplomering en certificering uitreiking

De vrijwillige ouderbijdrage is op dit moment door ongeveer 50%
van de ouders voldaan.
De eerstvolgende activiteiten zijn de talentweek in december en de
gezamenlijke kerstbrunch voor onze leerlingen op vrijdag 21 december 2018. Wij willen geen leerlingen uitsluiten van deelname
aan de kerstbrunch, maar we hebben wel extra middelen nodig om
dit soort activiteiten te blijven bekostigen en we doen dan ook een
dringend beroep op u om de ouderbijdrage van € 52,00 te voldoen.
Dit bedrag kan bij de schooladministratie betaald worden, uiteraard
ontvangt u een kwitantie.
U kunt natuurlijk ook de ouderbijdrage van € 52,00 betalen via
Wiscollect.
Dan kan uw zoon/dochter/pupil aan alle activiteiten, die van de
ouderbijdrage betaald worden, deelnemen.

De nieuwsbrief kunt u altijd
nalezen op onze website:
www.dacapo-college.nl
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Schoolmaatschappelijk werk
Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden via PIW (partners in welzijn).
De schoolmaatschappelijk werker kan zowel leerlingen en ouders ondersteunen met hulpvragen.
Haar naam is Mevr. Nadine Zaicsek.
U kunt haar bereiken via mail: nzaicsek@piw.nl
Mevr. Nadine Zaicsek is over het algemeen op donderdag in school aanwezig.

Toetsweek

lesvrij vanaf 12.30 uur

Van 3 december tot en met 7 december 2018
vindt de toetsweek plaats. Dit is een belangrijke
week voor de leerlingen. Alle leerlingen worden op
tijd op school verwacht. De school is tijdens de
toetsweek voor alle leerlingen van het Praktijkonderwijs uit om 12.30 uur. U dient als ouders/
verzorgers zelf het leerlingenvervoer te informeren
over de veranderde lestijden.

Fietscontrole
Op dinsdag 6 november 2018 kregen de leerlingen de kans om hun fiets te laten keuren.
Aan de hand van een checklist werd de fiets op
alle belangrijke veiligheidspunten gekeurd. Deze
check werd uitgevoerd worden door de leerlingen
van de PRO-certificeringsklas Techniek. De leerlingen namen hun taak zeer serieus. Er werden
ook kleine reparaties
aan de fiets uitgevoerd.
Grote reparaties werden
genoteerd op de checklist. Uw zoon/dochter/
pupil kan er dan zelf
voor kiezen om dit bij
een fietsspecialist in
orde te laten maken.

Kansen voor alle kinderen

Opening school

Kansen voor alle Kinderen-regeling 2018
Gemeente Sittard-Geleen.

De school is iedere dag open vanaf 8.15 uur voor de
leerlingen. Vanaf dat moment kunnen zij rustig naar
binnen komen en in de aula plaatsnemen.

Laat alle kinderen meedoen! Schoolreisjes, sporten, muziekles, een grotere fiets of uitjes met het
gezin. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in
Nederland dit kunnen doen. Maar niet elke ouder
kan dit betalen. Voor die ouders is er hulp. De
ondersteuning is voor iedereen met een laag inkomen. Zowel voor mensen met werk of een uitkering als voor zzp-ers of andere kleine zelfstandige ondernemers. Check uw mogelijkheden en
zorg ervoor dat uw kind gewoon mee kan doen!
Aanvragen: Bent of kent u iemand die wel een
steuntje in de rug kan gebruiken? Ga of verwijs
dan naar www.sittard-geleen.nl/
kansenvoorallekinderen voor de voorwaarden en
het aanvraagformulier. De regeling Kansen voor
alle Kinderen is speciaal voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 19 jaar en een laag inkomen.
Of u in aanmerking komt hangt af van uw persoonlijke situatie.
Kijk voor meer informatie op:
www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen
Of bel de gemeente, tel. 14 046. Bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 9:00 - 16:30 uur.
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Sommige leerlingen zijn al ruim voor 8.00 uur op
school, we vragen u er op toe te zien dat de leerlingen niet te vroeg komen i.v.m. toezicht dat start
vanaf 8.15 uur.

www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen

Studiedag
7 jan. 2019
Op maandag 7 januari 2019 vindt een
studiedag plaats voor het Personeel van
het totale DaCapo College, dus ook
voor het Praktijkonderwijs. De school is
dan gesloten voor leerlingen.
Dat betekent dus een verlenging van de
kerstvakantie. Stageleerlingen die stagelopen op maandag gaan wel gewoon
naar hun stageplaats.
U dient als ouders/verzorgers zelf het
leerlingenvervoer te informeren over de
veranderde lestijden.
Kerstvakantie zaterdag 22 december 2018 tot en met maandag 7 januari 2019.
De lessen beginnen weer op dinsdag 8
januari 2019.
Kerstbrunch vrijdag 21 december 2018

Voortgang-/IOP gesprekken
Om alvast te noteren in uw agenda:
Van maandag 17 december 2018 tot en met
vrijdag 21 december 2018 vinden in de middag en op maandag 17 december 2018 ook in
de avonduren, de verplichte IOP gesprekken
en de voortgangsgesprekken plaats met leerlingen en ouders.
U ontvangt te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging van de mentor.
Het IOP moet door school, ouders en leerling
verplicht ondertekend worden. Tevens wordt
de voortgangsrapportage besproken en uitgereikt. In ieder geval moet het gesprek
voor de kerstvakantie zijn afgerond.
Tevens zullen we tijdens de voortgang-/IOP
gesprekken u als ouders/verzorgers vragen
om een schooltevredenheid-enquête in te vullen. U krijgt hierover nog een aparte brief met
de benodigde informatie.

Talentweek
17-21 dec. 2018
Lesvrij vanaf 12.30 uur
Van maandag 17 december 2018 t/m
vrijdag 21 december 2018 vindt de
talentweek plaats. De leerlingen kunnen
kiezen uit diverse workshops. De lessen
duren dan tot 12.30 uur. Stages gaan
deze week gewoon door. Op vrijdag 21
december 2018 sluiten we de talentweek af met een kerstbrunch voordat
de kerstvakantie begint.
Stage-leerlingen die op vrijdag stagelopen zijn ook welkom op de kerstbrunch.
Zij worden op vrijdag 21 december
2018 om 11.15 uur op school verwacht
voor de kerstbrunch. De stagementor
informeert de stagebedrijven.
U dient als ouders/verzorgers zelf het
leerlingenvervoer te informeren over de
veranderde lestijden.
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Kerstvakantie van zaterdag 22 december 2018 tot en met maandag 7 januari 2019. Maandag 7 januari 2019 is
een DaCapo brede studiedag. De lessen beginnen weer op dinsdag 8 januari 2019.
Uitzondering: De stageleerlingen die op maandag stagelopen hebben op maandag 7 januari 2019 GEEN vrije
dag, zij gaan gewoon naar hun stage.

Namens het team Praktijkonderwijs wens ik u sfeervolle
feestdagen en een gezond en gelukkig 2019
Vriendelijke groet,
Dory-Anne van de Weem, locatiedirecteur

