
NIEUWS AFDELING VMBO BB/BK
Leerjaar 1 en 2

Leesvaardigheidstraining
vmbo bb/bk 1-2

Voor de herfstvakantie zijn bij alle brugklasleerlingen Diatoetsen afgenomen. In voorgaande
weekbrieven hebben wij u daarover geïnformeerd. Uit deze toetsen bleek dat veel
leerlingen moeite hebben met begrijpend lezen. Op basis van de resultaten van deze
toetsen wordt met ingang van volgende week een leesvaardigheidstraining aangeboden aan
leerlingen met de laagste scores. De coaches nemen hiervoor contact op met de ouders van
leerlingen die voor deze training in aanmerking komen. We beginnen met de leerlingen van
basis-kader, na de kerstvakantie volgen de overige groepen.

De training zal bestaan uit vier bijeenkomsten, een keer per week, in groepjes van 4-5
leerlingen. De trainingen vinden plaats onder lestijd. Om te voorkomen dat leerlingen steeds
dezelfde les zullen missen, wisselt het tijdstip van de training per week. Als alle groepen aan
de beurt zijn geweest, volgt in de loop van volgend jaar een verdiepingsronde van nogmaals
vier trainingen voor leerlingen die hier behoefte aan hebben.

Ventilatie lokalen
vmbo bb/bk 1-2

Momenteel nemen de besmettingen in rap tempo toe. Eén van de maatregelen die vanuit de
overheid wordt geadviseerd is het goed ventileren van de ruimtes waar grote groepen
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mensen bij elkaar komen. Voor de afdeling KT betekent dit concreet, dat tijdens de lessen
alle ramen openstaan. Dit komt de temperatuur in de lokalen niet altijd ten goede, zeker nu
de winter voor de deur staat. We verzoeken de leerlingen dan ook om zich goed warm aan
te kleden. Dit kan zijn in de vorm van één dikke trui, hoodie of van een vest. Jassen mogen
niet gedragen worden tijdens de les. Deze moet in het kluisje of aan de kapstok in de gang.

Wisselende roosters leerlingen
vmbo bb/bk 1-2

Op dit moment is er sprake van regelmatige roosterwisselingen bij de leerlingen. Dit heeft er
mee te maken dat helaas ook veel docenten op verschillende manieren getroffen worden
door het coronavirus. Om zo veel mogelijk lesuitval te voorkomen zijn de roostermakers
dagelijks bezig met het rooster zo leerling vriendelijk mogelijk te maken. We begrijpen dat
het voor de leerlingen  en u als ouders heel verwarrend kan zijn. We vragen in deze voor uw
begrip voor de situatie..

Belangrijke data
vmbo bb/bk 1-2

Ma. 29-11-2021 Start week van MVI

Met vriendelijke groet,

Mevr. G. van Waaijenburg
Teamleider vmbo basis/kader, leerjaar 1 en 2

en

Mevr. E. Hovens (maandag t/m donderdag)
Vervangend teamleider vmbo basis/kader, leerjaar 1 en 2

Mevr. C. Custers (vrijdag)
Vervangend teamleider vmbo basis/kader, leerjaar 1 en 2


