
 

  

 

Nieuwsbrief 1        september 2017  

Eerste nieuwsbrief schooljaar 2017 - 2018 

De eerste twee weken zijn alweer voorbij! We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft 

gehad en heten alle leerlingen, in het bijzonder de nieuwe leerlingen, van harte welkom op 

het Heyerdahl College! 

 

Rector 

Afgelopen juli hebben we afscheid genomen van dhr. W. Terpstra, rector a.i. Wij danken 

hem voor zijn waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling voor het Heyerdahl College. Per 1 

juli mogen we dhr. Harold Bal verwelkomen als nieuwe rector van het Heyerdahl College.  

We zijn erg blij met zijn komst! Graag stelt hij zich persoonlijk aan u voor: 

Wat zeg je over jezelf ter introductie?  Ik begin maar met mijn eerste onderwijservaring; 

Kleutermeester op de Brederoschool. Geweldig voor een jaar.  Na veel invalwerk op 

basisscholen kreeg ik een vaste aanstelling als leerkracht aan de Van Lieflandschool. Op een 

gegeven moment benoemd tot adjunct-directeur. Daarna werd ik directeur  SBO Pestalozzi.  

De vier locaties van het SBO  werden samengevoegd tot de huidige dr. Bekenkampschool 

met nu nog twee locaties. Ik was destijds met 32 jaar de jongste directeur en kon niet blijven. 

Maar gelukkig kon ik doorstromen naar de Simon van Hasseltschool een school voor VSO-

LOM in die tijd.  Na de fusie met het Reitdiep College kreeg ik de kans om terug te keren 

naar het SBO als algemeen directeur. Dat ben ik tot op heden nog steeds en sinds augustus 

dit jaar ben ik tevens bovenschools directeur op de Mytylschool, de Buitenschool en de van 

Lieflandschool.  Vier scholen SO en VSO, die samenwerken waar het kan met behoud van 
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hun eigen identiteit.   En nu rector Heyerdahl, een prachtige school waar hard gewerkt wordt 

om leerlingen te laten groeien in hun ontwikkeling naar werk of een vervolgopleiding. 

Ik heb er veel zin in om het team daarbij te ondersteunen en hoop dat we samen (ook met 

ouders) een volgende stap maken in de groei en profilering van het Heyerdahl College. 

Ik ben niet elke dag aanwezig of zichtbaar, dat gaat niet lukken met zes locaties.  Maar de 

dagelijkse leiding ligt in goede handen bij de huidige teamleider mevr. Sylvana 

Oldenburger. Ik zal op een vast moment op school zijn en daarnaast waar nodig  

Harold Bal 

 

MR 

MR staat voor medezeggenschapsraad. Ouders en leerkrachten praten in de MR samen over 

het onderwijs op het Heyerdahl College. We bespreken de plannen van het bestuur en de 

plannen voor het onderwijs. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u bent van harte 

welkom deze bij te wonen. Ook kunt u via het emailadres van de MR altijd uw vragen stellen. 

De MR bestaat op dit moment uit 4 docenten en 2 ouders. De docenten zijn dhr. Albers (lid), 

mevr. Claes (lid), mevr. Blom en mevr. Kooiker (voorzitter). Namens de ouders nemen mevr. 

Leutscher en mevr. Arnoldus deel aan de MR. Wij zijn erg blij met hun bijdrage aan de 

schoolontwikkeling en ook dit jaar gaan we deze weer gezamenlijk doorontwikkelen. De MR 

is te bereiken op het mailadres: mr.heyerdahlcollege@o2g2.nl  

 

Ouderavond 

Dinsdag 3 oktober staat er een ouderavond gepland. U ontvangt hier binnenkort via de mail 

een uitnodiging voor.  
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Medewerkers 

We mogen dit jaar een aantal nieuwe medewerkers verwelkomen binnen het  

Heyerdahl College: 

Mevr. Nie  onderwijsassistent/begeleider interne stage horeca                             

Mevr. I. Neef  onderwijsassistent/begeleider interne stage repro                                                        

Dhr. N. Swarts  techniekdocent                                                                                                                  

Mevr. W. Veenstra  docent/mentor/stagebegeleider                                                                             

Mevr. M. van der Veen-Bekkema  docent 

Op de ouderavond van 3 oktober heeft u de gelegenheid om kennis te maken. We zijn erg 

blij met hun komst en wensen ze veel plezier op het Heyerdahl College. 

 

Aanwezigheid leerlingen (Magister)  

We vinden het erg belangrijk dat ouders en school samenwerken in het begeleiden van uw 

kinderen/onze leerlingen. Eén van de onderdelen is het bespreken van de aanwezigheid.  

U heeft als het goed is een inlogcode ontvangen voor ons volgsysteem Magister. Tijdens de 

ouderavond van 3 oktober zullen we onder andere het magistergebruik met u bespreken. 

Informatie rondom leerplicht vindt u op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht. 

 

Rooster 

Inmiddels zijn we gestart met een nieuw rooster. De leerlingen hebben het rooster 

meegekregen. Ook kunt u het rooster via Magister bekijken. Roosterwijzigingen zullen 

uiterlijk dezelfde ochtend voor 07.45 op de site worden geplaatst. 

 

Interne stage 

Leerlingen uit klas 3 lopen interne stage in de repro, catering en techniek. Doel hiervan is om 

alvast te oefenen met werknemersvaardigheden zoals op tijd komen, een gemotiveerde 

werkhouding en taken zelfstandig kunnen uitvoeren. Tijdens de interne stage kunnen 

leerlingen laten zien dat ze deze vaardigheden voldoende beheersen zodat ze de stap 

kunnen maken naar een externe stage.  
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Wisseldag 

Woensdag 4 oktober is er op school een wisseldag. Tijdens de wisseldag wordt er een 

gesprek gepland tussen de mentor en de leerling. Hier worden de leerdoelen van de 

leerling voor de komende periode besproken en vastgesteld. De leerlingen zijn de rest van 

de dag vrij. Uitnodigingen volgen via de mentor. 

 

Boris 

Boris is een aanpak die jongeren uit het praktijkonderwijs helpt om een stage en/of 

arbeidsplek te vinden. Het Heyerdahl College is momenteel hard aan het werk om het 

volledige onderwijs in te richten op basis van deze aanpak. De aanpak vergroot de kansen 

van onze leerlingen op de arbeidsmarkt. In de loop van het schooljaar zullen we u hierover 

verder informeren. 

 

Inrichting school 

Tijdens de zomervakantie is er hard gewerkt op het Heyerdahl College. Er zijn prachtige 

praktijklokalen gerealiseerd. Zo hebben we o.a. een vernieuwd Dienstverlening en Zorg 

lokaal, een nieuwe medewerkerskamer en een echte winkel kunnen realiseren. Hier kunnen 

buurtbewoners, ouders en andere belangstellenden komen winkelen. Onze leerlingen zullen 

u begroeten en graag verder helpen onder leiding van onze medewerkers.  

De winkel zal op een feestelijke wijze worden geopend. U ontvangt natuurlijk een 

uitnodiging! 

 

Belangrijke data 

Ouderavond        dinsdag 3 oktober  

Wisseldag        woensdag 4 oktober  

Leerlingen vrij i.v.m. scholing     maandag 16 oktober  

Herfstvakantie       21 oktober tot en met 29 oktober 

Leerlingen vrij i.v.m. studiedag docenten    woensdag 13 december 


