
 

  

 

Nieuwsbrief 2      oktober 2017  

 

Benoeming teamleider 

Het doet mij deugd u te kunnen melden dat Sylvana Oldenburger nu definitief is benoemd 

als teamleider van het Heyerdahl College.  Ze was afgelopen jaar nog als interim teamleider 

aangesteld. Met haar benoeming denk ik dat we samen met het team een goed vervolg 

kunnen geven aan de ontwikkelingen van het Heyerdahl.  Van de ontwikkelingen houden we 

u op de hoogte middels de nieuwsbrief. Namens team en MR wensen wij Sylvana veel 

succes in haar nieuwe functie. 

 

Harold Bal 

Rector 

 

Interne en externe stages 

Deze week starten voor de tweedejaars leerlingen de interne stages. Drie ochtenden in de 

week, vier weken lang, zullen deze leerlingen in de veilige schoolomgeving hun 

werknemersvaardigheden oefenen en trainen. We hebben momenteel twee interne stages; 

in de keuken en in de repro/magazijn. Beide stageplekken zullen dit jaar door de leerlingen 

bezocht worden. Bij deze interne stage hoort ook een stagecontract. Dit contract dient door 

ouders, leerlingen, stagebegeleider en teamleider ondertekend te worden. 

De stagebegeleiders van klas 3 tot en met 6 zijn nog steeds hard aan het werk om voor alle 

leerlingen een passende stageplaats te vinden. Dit is van verschillende factoren afhankelijk 

zoals bijvoorbeeld de sector, mogelijkheid van begeleiding enz. Wij doen ons uiterste best 
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om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Daarnaast willen wij u als ouders vragen om 

met ons mee te denken en te zoeken. Mocht u een passende stageplaats weten voor uw 

zoon/dochter neemt u dan contact op met de mentor. Voor de leerlingen die na de 

herfstvakantie nog geen stageplaats hebben is een passend rooster gemaakt. Dit rooster 

wordt door de mentor met uw zoon/dochter besproken.  

 

Medewerkers 

De afgelopen periode hebben we afscheid genomen van mevrouw Kos. Mevrouw Kos heeft 

een andere uitdaging aangenomen binnen de stichting. Wij wensen haar veel succes en 

vooral plezier. Door het vertrek van mevrouw Kos hebben we een nieuwe collega mogen 

verwelkomen; mevrouw Bijlholt. Zij zal de taken van mevrouw Kos overnemen.   

Mevrouw de Jager geniet momenteel van haar welverdiende zwangerschapsverlof. Mevrouw 

van Wetten zal de taken, waaronder het mentoraat van 2B, van mevrouw de Jager 

overnemen gedurende haar verlof.  

Mevrouw Weessies zal de komende periode de achterwachttaken van mevrouw van Wetten 

overnemen. 

plezier toe bij het oppakken 

van hun taken!  

 

Nieuwe smartborden 

Na de herfstvakantie kunnen we een aantal nieuwe smartborden in gebruik nemen. Hier zijn 

we ontzettend blij mee. Het geeft onze lessen een extra dimensie. Door deze nieuwe 

smartborden kunnen we de bestaande lessen ondersteunen met digitale middelen. 

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad  

OPROEP Vacature ouder 

Tijdens de afgelopen ouderavond heeft een oproep plaatsgevonden voor een nieuw lid voor 

de oudergeleding binnen de MR. Graag willen wij alle ouders nogmaals in de gelegenheid 

stellen om te reageren. Als MR kijken en denken wij mee over de kwaliteit van het onderwijs, 

communicatie, veiligheid, financiën en meer zaken. Wij vergaderen gemiddeld 6 keer per 

schooljaar. 



 

  

 

Hebt u interesse of vragen dan kunt u een email te sturen naar 
mr.heyerdahlcollege@o2g2.nl  
 

Opening winkel 

Woensdag 15 november van 15.00 tot 17.30 uur wordt de nieuwe winkel van het Heyerdahl 

College feestelijk geopend. Deze winkel is bedoeld  als een inbreng- en tweedehandswinkel. 

Ook worden in de winkel kledingreparaties uitgevoerd. De winkel wordt volledig gerund 

door de derde-, vierde- en vijfdejaars leerlingen. De leerlingen maken hierdoor kennis met 

retail in het werkveld, maar dan in een bekende, veilige omgeving. Uiteindelijk gaat de 

winkel ook artikelen verkopen die gemaakt zijn door leerlingen. U bent woensdag 15 

november van harte welkom. De officiële uitnodiging volgt nog! 

 

Gebruik sociale media 

Onze school wil eigentijds zijn, gebruikmaken van alle verworvenheden op ICT-gebied en 

toch een veilige basis bieden voor medewerkers en leerlingen. De schoolregels zijn ook van 

ook niet op sociale media. Zou u hier thuis ook aandacht aan willen besteden? 

 

 

De komende twee maanden staan weer in het teken van  

Verschillende instanties komen aan onze leerlingen gastlessen, trainingen en workshops 

geven. De onderwerpen zijn: seksualiteit, alcohol/drugs/roken, zwangerschap, loverboys, 

veilig online / sociale media, weerbaarheidstraining, enz. Vanaf de herfst- tot de 

kerstvakantie zullen deze lessen worden gegeven. 

 

Belangrijke data 

Opening winkel     woensdag 15 november 15.00  17.30 uur 

Studiedag medewerkers (leerlingen vrij)  woensdag 13 december 

Kerstmarkt      donderdag 21 december 15.30 -17.30 uur 

Schoolfeest      donderdag 21 december 19.30  22.30 uur 
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