
 

  

 

Nieuwsbrief 9        mei 2018  

 

Afsluiting Chill op Stap 

Afgelopen maandag 28 mei hebben we het unieke project Chill Op Stap gezamenlijk, met 

ouders/verzorgers en leerlingen, afgesloten in het uitgaansgebied van Groningen! Er 

werden verschillende casussen nagespeeld door politie, brandweer en de ambulancezorg en 

 

De ouders/verzorgers hebben het project afgesloten met een workshop van Verslavingszorg 

Noord Nederland, een forum (waarin interessante vraagstukken met de politie, horeca en 

het onderwijs werden besproken) en ook een bezoek aan verschillende casussen. 

We kijken terug op een zeer geslaagde avond! Mocht u feedback of tips hebben om de 

avond nog beter te laten verlopen, dan horen we deze natuurlijk graag! 

Op de website www.chillopstap.nl 

nog even nagenieten! 

 

Heftruck opleiding en examen 

In juni starten er 2 groepen leerlingen met een tweedaagse opleiding heftruck. Deze 

opleiding kan leiden tot een officieel diploma. De leerling mag dan zelfstandig een heftruck 

besturen op stage/werk. De eerste groep start op 29 juni, de tweede groep start op 2 juli. 

Voor beide groepen is het examen op 3 juli ingepland. Alle dagen zijn van 9.00 tot 16.00 op 

de NIVI locatie in Appingedam. De school zorgt voor het vervoer naar deze locatie. Voor het 
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examen vraagt de school een bijdrage van 50 euro, de overige kosten worden door de 

school betaald. De leerlingen kunnen het geld inleveren bij mevr. Weersing op school. Zodra 

het geld betaald is, zal een leerling worden ingeschreven voor de cursus. In overleg met de 

leerling, ouders en mentor zijn er inmiddels een aantal leerlingen aangemeld (minimale 

leeftijd 16 jaar). Deze leerlingen ontvangen volgende week een brief thuis met verdere 

informatie. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u bij de mentor terecht.  

 

VCA examens 

Inmiddels zijn een groot aantal leerlingen van klas 5 (en een aantal leerlingen van klas 4 en 6) 

zich voor aan het bereiden op het VCA-examen.  

De examens voor alle groepen staan gepland op 18 juni. De cursus wordt betaald door de 

school. Voor het examen vragen we een bijdrage van 50 euro. De leerlingen kunnen het geld 

inleveren bij mevr. Weersing op school. Zodra het geld ontvangen is, staat de leerling 

ingeschreven voor het examen. Het eventuele herexamen zit bij dit bedrag in. Deze staan 

gepland op 2 juli. 

 

Keuken Assistent Examen (KAS) 

Na een jaar hard oefenen is er op woensdag 20 juni het KAS (KeukenAssistent)-examen voor 

de 9 leerlingen van jaar 5 en 6 van de richting HVV (Horeca, Voeding en Voedingsindustrie). 

Dit is de eerste keer dat dit examen wordt afgenomen. Vanuit de SvH (Stichting vakopleiding 

Horeca) komt er een externe examinator, die het examen zal beoordelen.  

Wij wensen alle leerlingen die examen moeten doen alvast heel veel succes! Jullie kunnen 

het! 

 

Schoolkampen 

Het einde van het schooljaar nadert alweer en de schoolkampen/excursies komen in zicht. 

De volgende klassen gaan op schoolkamp of excursie; 

Klas 2  Schoolkamp Grünopark  maandag 9 en dinsdag 10 juli 

Klas 3  Walibi  donderdag 12 juli 

Klas 4 en 5  Activiteitendag Grünopark  donderdag 12 juli 



 

  

 

U hebt hier al een brief over ontvangen of ontvangt deze volgende week. Voor vragen kunt u 

bij de mentor van uw kind terecht. 

 

Belangrijke data 

Boris studiemiddag  woensdag 13 juni vanaf 12.30 uur  

 (leerlingen vrij)  

  

 


