Juli 2019
Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We kijken terug op een
geweldig schooljaar waar de leerlingen weer veel hebben geleerd en zijn gegroeid als
persoon.
Dit schooljaar zijn de tevredenheid-enquêtes afgenomen bij de ouders en leerlingen.
Deze worden na de zomervakantie besproken in ouderraden en leerlingraden.
De afgelopen weken is iedereen erg druk geweest met allerlei leuke en leerzame
activiteiten. De tweedejaars leerlingen zijn op survival-kamp geweest en naar de
Celebration van Young Impact. Alle stagebedrijven zijn uitgenodigd op De Tender voor
een heerlijke BBQ en drankje. Deze netwerk-avond organiseren wij om alle
stagebedrijven te bedanken voor het begeleiden van onze leerlingen.
Veel leerlingen hebben hard gewerkt en geleerd voor hun examens en certificaten en
bijna alles is behaald! We hebben een (warme) projectweek gehad met daarin
verschillende activiteiten zoals een sport-ochtend, zwemmen, Proudy Tuesday en meer.
De diploma / certificaten avond was ook zeer geslaagd en bijzonder. Minister Slob heeft
besloten dat het Praktijkonderwijs ook afgesloten wordt met een officieel schooldiploma
Praktijkonderwijs. Zo krijgen onze leerlingen de erkenning die zij verdienen.
Wij zijn enorm trots op alle leerlingen die uitstromen naar werk en/of een
vervolgopleiding!!
In deze nieuwsbrief vindt u nog een overzicht van de geslaagden tot nu toe én alvast
informatie voor volgend schooljaar! Na de zomervakantie zullen een aantal
schoolafspraken veranderen. Deze vindt u op de laatste pagina van de nieuwsbrief. Bij
de start van het schooljaar zal elke mentor de nieuwe schoolafspraken met de klas
bespreken.
Team De Tender wenst iedereen een hele fijne zomervakantie toe!
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GESLAAGD

Voor het examen Lassen, niveau 1 Maglassen zijn geslaagd:




Stefan
Sven
Elroy

Voor de Entree opleiding
Dienstverlening en Zorg is geslaagd:


Idman

Voor VCA is geslaagd:


Sven

Voor basis schoonmaak SVS zijn
geslaagd:



Hibo
Amal

Voor het heftruckdiploma zijn geslaagd:




Lorenzo
Christiaan
Bram

Voor KPC/SVA zijn geslaagd:




Danylo
Kevin
Stefan

Voor de entree opleiding assistent
horeca zijn geslaagd:



Dennis
Dion

Voor de entree opleiding logistiek zijn
geslaagd:





Jordy
Gerard
Steven
Lorenzo

Voor IVIO Engels niv. 1 zijn geslaagd:





















Melvin
Delano
Danique
Elise
Camiel
Farah
Lydia
Sanne
Owen
Hassan
Luc
Ashley
Amal
Michelle
Isabelle
Dimitri
Madelon
Marieke
Zehra
Yordi
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Voor IVIO Engels niv. 2 zijn geslaagd:








Iris
Stefan
Sven
Vera
Kane
Michelle
Asheba

Voor IVIO Sociale vaardigheden zijn
geslaagd:




























Hasan
Danny
Luc
Ashley
Serginio
Isabelle
Kiki
Yoni
Rachel
Yordi
Zehra
Delano Braam
Madelon
Glenn
Britt
Hussein
Marieke
Danique
Orcher
Desney
Marit
Elise
Pascal
Camiel
Farah
Lydia
Sanne

Voor IVIO Nederlands niv. 1 zijn
geslaagd:

































Vincent
Zehra
Delano Braam
Delano Beekman
Madelon
Glenn
Britt
Hussein
Marieke
Danique
Orcher
Desney
Marit
Elise
Pascal
Camiel
Shauny
Farah
Lydia
Sanne
Owen
Hassan
Danny
Luc
Ashley
Serginio
Isabelle
Kiki
Yoni
Rachel
Dimitri
Yordi
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Voor IVIO Nederlands niv. 2 zijn
geslaagd:















Iris
Alicia
Danylo
Fernando
Stefan
Jaimy
Sven
Kevin
Noah
Kadir
Vera
Kane
Michelle
Asheba

Voor IVIO Burgerschap zijn geslaagd:








Iris
Stefan
Sven
Vera
Kane
Michelle
Asheba

Voor IVIO Rekenen/Wiskunde niv. 1 zijn
geslaagd:
















Zehra
Kevin
Kadir
Delano Braam
Delano Beekman
Madelon
Hussein
Camiel
Lydia
Kane
Kiki
Yoni
Asheba
Dimitri
Yordi
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Informatie schooljaar 2019-2020
De Tender, School voor Praktijkonderwijs
Harderwijkerweg 1-B
6952 AA Dieren
Telefoon 0313-422765
Email: infodetender@hetrhedens.nl
1. Start nieuwe schooljaar:
Het schooljaar 2019-2020 start in week 34, dat is de week van maandag 19 t/m
vrijdag 23 augustus a.s. Aan het eind van de nieuwsbrief lees je alle belangrijke
data van de eerste paar weken van het nieuwe schooljaar.
Lestijden
1e lesuur

08.30 tot 09.00 uur

2e lesuur

09.00 tot 09.45 uur

3e lesuur

09.45 tot 10.30 uur

1e pauze

10.30 tot 10.45 uur

4e lesuur

10.45 tot 11.30 uur

5e lesuur

11.30 tot 12.15 uur

2e pauze

12.15 tot 12.45 uur

6e lesuur

12.45 tot 13.30 uur

7e lesuur

13.30 tot 14.15 uur

3e pauze

14.15 tot 14.30 uur

8e lesuur

14.30 tot 15.15 uur

9e lesuur

15.15 tot 16.00 uur
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Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
za. 12 oktober t/m zo. 20 oktober 2020
Kerstvakantie
za. 21 december 2019 t/m zo. 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie
za. 22 februari t/m zo. 1 maart 2020
Goede Vrijdag
vr. 10 april 2020
e
2 Paasdag
ma 13 april 2020
Meivakantie
do. 23 april t/m di.5 mei 2020
Hemelvaart
do. 21 mei en vr. 22 mei 2020
e
2 Pinksterdag
ma. 1 juni 2020
Zomervakantie
za. 11 juli t/m zo. 23 augustus 2020
2. Door de leerling zelf aan te schaffen materialen:
Algemeen:
De leerlingen dienen over de volgende schoolspullen te beschikken:
-

Een stevige schooltas of rugzak en aparte tas voor gym
Een schoolagenda
Elastomap A4
Schriften: 2 x A4 ruitjes 10x10 mm
4 x A5 lijntjes

-

Etui met inhoud:
 Pennen (ook gekleurde nakijkpen)
 Tekenpotlood, gum, puntenslijper en liniaal
 Kleurpotloden
 Lijmstift
 Schaar
 Oordopjes of koptelefoon voor aansluiting aan laptop,
dus met snoertje (geen draadloze)

-

 USB-stick van minimaal 8 GB
Gymkleding en –schoenen:
 Trainingsbroek of korte broek (anders dan waar je de hele
dag in loopt)
 Een schoon sportshirt
 Gymschoenen zonder zwarte zolen, alleen voor gebruik in
de gymles.
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Praktijkvakken: verkoopmedewerker, horeca, techniek en groen
De veiligheid bij de praktijkvakken is belangrijk. De school zorgt voor
beschermende kleding en materialen. Een deel zullen de leerlingen echter zelf
moeten verzorgen.
Bij de praktijkvakken verkoopmedewerker, horeca, techniek en groen dienen de
leerlingen vanaf leerjaar 1 zelf te zorgen voor veiligheidsschoenen met
verstevigde neus en zool: klasse S3 voor aanvang van het schooljaar. Leerlingen
zonder veiligheidsschoenen worden niet toegelaten in de praktijklessen.
Bij metaalbewerking is een eigen veiligheidsbril ook aan te raden. In leerjaar 1 en
2 krijgen de leerlingen een veiligheidsbril in bruikleen. Vanaf leerjaar 3 dient een
eigen veiligheidsbril aangeschaft te worden. Dit kan via de school voor € 5,00.
Voor de leerlingen met lang haar: een elastiekje, zodat het haar in een staart
gedaan kan worden. Dit geldt voor alle praktijklessen.
Het spreekt voor zich dat de leerlingen hun schoolspullen (behalve de
gymkleding) iedere schooldag bij zich hebben!

3. Vervoer:
De leerlingen van De Tender krijgen ook les op andere locaties. Zij gaan daar
zelfstandig of met de groep op de fiets naar toe.
Wij verwachten dat de leerlingen zich verantwoordelijk gedragen onderweg naar
de locaties.

4. Ouderbijdragen:
Met de ouderbijdrage betalen wij o.a. onze schoolreisjes en -uitjes. Van de ouders
van onze leerlingen vragen wij daarom een financiële bijdrage. Informatie
hierover en over de wijze waarop die bijdrage kan worden voldaan, ontvangt u
vanuit de Centrale Administratie van Het Rhedens.

5. Uitleen materialen:
Voor het lenen van een laptop en andere materialen zijn er schoolpasjes voor de
leerlingen. Deze worden jaarlijks door de schoolfotograaf gemaakt. De
schoolpasjes blijven nog gelden totdat de schoolfotograaf nieuwe levert. Het
schoolpasje moet elke schooldag mee, alleen hiermee kan een laptop geleend
worden. Voor de nieuwe 1e jaars leerlingen zal er een tijdelijk pasje zijn.
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6. Kluisjes:
Alle leerlingen krijgen de beschikking over een kluisje waarin zij hun persoonlijke
en vooral kostbare eigendommen kunnen opbergen. Voor de sleutel van het
kluisje moet een borg van € 5,- worden betaald. Deze borg ontvangen zij retour
als zij de sleutel aan het eind van de schoolloopbaan weer inleveren.
De school is niet aansprakelijk voor het beschadigd raken of verdwijnen van
eigendommen die niet in de kluisjes opgeborgen zijn. De directie kan
onaangekondigd de inhoud van de kluisjes laten controleren.

7. Schoolgids 2019-2020:
Belangrijke zakelijke informatie betreffende het komende schooljaar, zoals
lestijden, vakantierooster etc. wordt gebundeld in de Schoolgids. De schoolgids
wordt na de zomervakantie op de website gepubliceerd en is als u dat wenst zelf
uit te printen via de printversie op de website www.hetrhedens.nl onder de tabs
“publicaties” en dan “schoolgids 2019-2020”.
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BELANGRIJKE DATA

Maandag 19 augustus

14.00 uur: ophalen lesroosters door leerlingen

Dinsdag/woensdag 20
en 21 augustus

Startgesprekken, de leerlingen krijgen
persoonlijke uitnodiging met daarop de tijd waarop ze
verwacht worden
Start volgens lesrooster

Donderdag en vrijdag
22 + 23 augustus
Dinsdag 3 september

Maandag 30 september

Startavond. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een
persoonlijke uitnodiging. Op deze avond zal uw
zoon/dochter u rondleiden door de school, alle
praktijkdocenten stellen zich voor en u ontvangt t.z.t. een
tijdstip voor een kort kennismakingsgesprek met de
mentor.
Schoolfotograaf vanaf 08.30 uur

Donderdag 10 oktober

Terugkomdag schoolfotograaf

VERJAARDAGEN

WIE IS ER JARIG DEZE MAAND?
DATA

JARIGE

7 juli

Vincent en Camiel

8 juli

Noah

10 juli

Shauny

11 juli

Ray

18 juli

Giovanni

19 juli

Mevr. Assenberg
9

23 juli

Neco

26 juli

Djeronimo

27 juni

Kiara

28 juli

Jordy

31 juli

Mevr. Smeenk

3 augustus

Iris

4 augustus

Kenan

8 augustus

Kiki

9 augustus

Gerard

17 augustus

Michel

19 augustus

Mevr. Brouwer

21 augustus

Elisa

22 augustus

Daan

23 augustus

Serginio en David

27 augustus

Glenn

31 augustus

Rocco en Justin

2 september

Wesley

3 september

Desney

4 september

Sterre en mevr. Zijlstra

6 september

Mevr. Van Son

8 september

Mevr. Huber

9 september

Milan

10 september

Elise

12 september

Noëlla

13 september

Isabelle

14 september

Danylo

16 september

Danique

22 september

Asheba

23 september

Men. Beunk

24 september

Jop
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Schoolafspraken
Ik heb

voor:

Mezelf en de ander:

Mijn omgeving en ons
schoolgebouw:

Ik spreek anderen met respect aan.
Ik praat op een rustige en vriendelijke toon.
Ik spreek op school Nederlands.
Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf.
Ik gebruik tafels en stoelen waarvoor ze zijn bedoeld.
Ik gebruik de materialen waarvoor ze bedoeld zijn.
Ik ben stil tijdens lessen op de gang.
Ik loop rustig door de school.
Ik gooi afval in de prullenbak.
Ik rook buiten de poort.
Ik kom alleen met toestemming in de personeelsruimte.

Mijn mobiel ligt in mijn kluisje tijdens lestijden.

Mijn pet is af in de school.
Ik eet kauwgom buiten de school.
Mijn jas hangt aan de kapstok of in mijn kluisje.
Ik ben op tijd in de les.
Ik wacht rustig bij de deur van het lokaal tot de docent komt.
Ik ga direct na mijn laatste les het schoolgebouw uit.
Ik zorg dat ik de spullen (bijv. boeken en werkkleding)
mee heb die nodig zijn bij mijn vakken.

Ik eet en drink in mijn pauze.
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Grote zakken chips en energydrank nuttigen we thuis
In de pauze ga ik naar het toilet.
Ik houd het toilet fris en schoon.
Ik respecteer de privacy van anderen.
Na gebruik van de toiletruimte ga ik hier meteen weg.
Schoolafspraken zijn voorwaarden om te komen tot de arbeidsvaardigheden.
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