
 

  

 

Nieuwsbrief 7       maart 2019  

Uitslag toets week 

In de week van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart zijn CITO toetsen afgenomen.  

Een paar leerlingen moeten nog toetsen inhalen. Zodra deze toetsen zijn afgerond, worden 

de uitslagen met u gecommuniceerd via de mentor. 

Move It 

Zaterdag 30 maart is de eindvoorstelling van het dansproject Move It. Choreografen en 

musici van het Noord Nederlands Orkest (NNO) werken samen met maar liefst 150 

leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Ook leerlingen van het Heyerdahl College doen hier 

aan mee. De voorstelling is zaterdag om 20.15 uur in de Oosterpoort. U kunt kaarten kopen 

via de volgende link: 

https://opsb.tw.deoosterpoort.nl/mtTicket/performance?code=105922&season=2018 

Komt u onze leerlingen ook aanmoedigen? 

Audit 

Maandag 18 maart hebben we bezoek gehad van een viertal experts uit het werkveld, een 

auditcommissie. Zij hebben gekeken of het Heyerdahl College voldoet aan de 

inspectienorm. We kunnen met trots vertellen dat we een zeer goede beoordeling hebben 

gekregen. Ze waren zeer positief over de betrokkenheid van zowel de leerlingen als 

docenten.  
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Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders/verzorgers  

Het Heyerdahl College vindt het belangrijk dat de leerlingen en ouders/verzorgers tevreden 

zijn over de school. Daarom hebben de leerlingen tijdens de toetsweek een enquête 

ingevuld. Ook willen we u als ouders/verzorgers vragen een vragenlijst online in te vullen. 

Hier ontvangt u volgende week mail over. Onze bevindingen zullen we via de nieuwsbrief 

kenbaar maken. 

Chill Op Stap 

Uitgaan is voor veel jongeren een belangrijk onderdeel van hun leven. Jongeren gaan uit en 

hun ouders maken zich soms zorgen over hun veiligheid. Prettig en veilig uitgaan is echter te 

leren! Om ouders en leerlingen in de stad Groningen hierbij te ondersteunen is het project 

Chill Op Stap (#COS) ontwikkeld door Openbaar Onderwijs Groningen. 

Het project Chill op Stap is bedoeld voor de 4e klassen van het Heyerdahl College. Op 

maandag 6 mei openen we het project. Vervolgens krijgen de leerlingen gedurende drie 

weken op school verschillende workshops door onder andere; Veilig Verkeer Nederland, 

WIJ-  

Het project wordt gezamenlijk afgesloten, met ouders/verzorgers en leerlingen, in het 

uitgaansgebied van Groningen! De binnenstad staat maandag 20 mei in het teken van Chill 

Op Stap. Er worden verschillende casussen nagespeeld door politie, brandweer en de 

ambulancezorg. Deze casussen worden met de leerlingen nabesproken. Ook kunnen 

 

Voor u als ouders/verzorgers is er ook een interessant programma. Naast dat u ook 

verschillende casussen kunt zien, is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de horeca, 

politie, onderwijs en gemeente over prettig en veilig uitgaan in de stad Groningen. En zal er 

een interessante workshop worden gegeven waarover u nog nader geïnformeerd wordt. 

Binnenkort wordt u middels een brief uitgenodigd voor deze spectaculaire afsluiting.  

We hopen u tijdens deze avond te mogen verwelkomen! 

Op de website www.chillopstap.nl kunt u meer informatie vinden en houden we u 

gedurende het project zoveel mogelijk op de hoogte! 

 

 

Boris Praktijkverklaringen 



 

  

 

Leerlingen die buiten school bij een erkend leerbedrijf stagelopen kunnen op hun stage 

werken aan MBO werkprocessen. Wanneer ze hier voldoende op beoordeeld worden 

kunnen ze een Boris Praktijkverklaring behalen. Deze praktijkverklaringen zijn erkend door de 

branche en zullen onze leerlingen helpen bij het vinden van werk! De praktijkverklaringen 

worden 12 juni tijdens een feestelijke avond uitgereikt. U krijgt hier nog een uitnodiging 

voor. 

Belangrijke data 

Zaterdag 30 maart Voorstelling Move It in de Oosterpoort 
22 april 2019 t/m 5 mei 2019 Meivakantie 

 

In de agenda, op de website www.heyerdahlcollege.nl, kunt u nog meer belangrijke data vinden. 

http://www.heyerdahlcollege.nl/

