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Beste ouders/verzorgers, 

Hier is dan de tweede nieuwsbrief van dit 
schooljaar. 
 

Ik wil beginnen met het ‘in memoriam’ zoals 
dit op onze website terug te vinden is: 
In memoriam 

 

 

 

Klaas Spierenburg, een markant mens is 
niet meer....... 

Het Futura College rouwt om het totaal 
onverwachte verlies van haar conciërge 
Klaas Spierenburg op 17 januari jl. 
Klaas was sinds 2005 aan de school 
verbonden en had een groot hart voor de 
school. 
Doordat zijn gezondheid hem de laatste 
jaren parten speelde moest hij aanvaarden 
dat zijn werkzaamheden werden aangepast. 
Hoeveel moeite hij hier ook mee had, klagen 
deed Klaas nooit. 
Daarnaast herinneren wij hem om zijn 
humor, dat was ook één van zijn mooie 
kwaliteiten. 
De leerlingen en het team zullen Klaas 
missen en wensen de nabestaanden veel 
sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

 

 

 

Aan de ouders / verzorgers van 
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Wij hebben gemerkt dat een aantal 
leerlingen erg verdrietig was toen zij 
hoorden van het overlijden van Klaas. 
Tegelijkertijd zagen wij dat de leerlingen (en 
teamleden) troost vonden bij elkaar en dat 
het community gevoel van onze school werd 
versterkt. Zoals een collega vertelde; het 
leek alsof er een warme deken over de 
school lag. 
Ook het stiltecentrum voorziet in een 
duidelijke behoefte. 
 
De crematieplechtigheid is volgende week. 
U ontvangt een brief over de 
roosterconsequenties zodra wij definitief 
weten op welke dag en op welk tijdstip het 
afscheid is. 
 
En verder? 

Wij bouwen verder aan de communicatie 
met u en hebben hoge verwachtingen van 
Presentis. Wanneer Presentis eenmaal 
volledig operationeel is dan verloopt de 
communicatie voor een belangrijk deel 
digitaal. 

 
Welke onderwerpen speelden er de 
afgelopen periode? 

Entree opleiding 
Dinsdag 11 januari was er een 
informatieavond over de entree opleiding die 
het Futura College zelf geeft in nauwe 
samenwerking met het ID College. Voor al 
onze reguliere uitstroomprofielen is het 
mogelijk om de entree opleiding te doen, 
behalve voor groen. Het ID College biedt 
geen groenopleidingen aan, vandaar. Voor 
“groen” zoeken wij de samenwerking met 
het Wellant College. 
Wij houden u op de hoogte van wat die 
samenwerking precies gaat opleveren voor 
onze leerlingen. 

Leerlingen die in Maart willen starten met de 
entree opleiding moeten solliciteren bij de 
examencommissie.  
Eerst echter moeten zij met behulp van hun 
advisor een competentielijst invullen om te 
checken of zij aan de voorwaarden voldoen. 
Deze check moet zo snel mogelijk gedaan 
worden. Bij groen licht van de advisor, geeft 
deze de namen van de mogelijke 
kandidaten door aan de examencommissie. 

 

 

 

 

Invulling vacatures 
U heeft het vast en zeker gemerkt; wij zijn 
de afgelopen periode veel in de weer 
geweest om (tijdelijke) vacatures vervuld te 
krijgen. Voor het eerst merkten wij dat het 
lerarentekort ook voor het Futura College 
gevolgen begint te krijgen. 
 
Hoe is de huidige stand van 
zaken? 
Ilona Schaper 
(onderwijsassistent) en Guido 
van Eeden werken beiden 
sinds 1 januari jl. niet meer 
voor onze school. 
Voor de afdeling detail/logistiek 
startte onlangs collega Peter Navarro. Hij 
vervangt hierbij zijn voorgangers die 
allemaal tijdelijk hebben ingevallen. Peter is 
alvast op de donderdagen begonnen; zodra 
zijn invalbaan op een andere school eindigt 
geeft hij hier meer lessen. 
Voor de afdeling Horeca start in februari 
Ruud van Gils. Hij vervangt dan Perry die op 
zijn beurt Guido heeft vervangen. 

Twee onderwijsassistenten zijn onlangs 
gestart. Dit zijn Marlies Gremberghen en 
Rachid el Yaacoubi. 
Net voor de kerstvakantie is Stephanie weer 
gestart na haar zwangerschaps- en 
bevallingsverlof. 
Jelle is begin februari ook weer terug en 
pakt zijn taken weer op en Floortje zal snel 
daarna weer terug zijn van haar 
zwangerschaps- en bevallingsverlof. 
Alweer sinds begin december is Michel 
Dekker onze nieuwe conciërge gestart. 
Ondanks het feit dat wij blij waren met een 
aantal van de vervangers, zijn wij toch extra 
blij dat het team binnenkort weer op volle 
sterkte is. 
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Toezichthouder 
Het bestuur van het Futura College bestaat 
uit een uitvoerend bestuurder(André) en een 
aantal toezichthouders. Toezichthouders 
kijken met een kritische blik naar de 
verrichtingen en de plannen van de 
bestuurder en fungeren ook als 
sparringpartner. Kortgezegd controleren zij 
of de bestuurder zijn werk goed doet. 
Sinds enkele maanden is er een nieuwe 
toezichthouder toegetreden; haar naam is 
Jacomijn Schulpen en ze is woonachtig te 
Woerden. 
De namen van de overige toezichthouders 
zijn: John Vork, Ron Stolwijk en Dick v d 
Snoek. 
Er is overigens ruimte voor een nieuwe 
toezichthouder! 
Mocht u interesse hebben, dan vindt u op de 
website van de school meer informatie. 
 

Rapporten nieuwe stijl 
De stapsgewijze invoering van Presentis 
zorgde er onlangs voor dat de rapporten er 
anders uitzien dan u gewend was. Wij zijn 
erg blij met deze ontwikkeling ook alles loopt 
nog niet alles op rolletjes en we hopen dat u 
ook tevreden bent met de nieuwe stijl. 
Uiteraard staan wij graag open voor uw 
opmerkingen. 

 

 

 

Verbouwingen 
De plannen voor de interne verbouwing 
vorderen; binnenkort kunnen wij de 
bouwvergunning gaan aanvragen. Zoals u 
zich wellicht nog uit onze vorige nieuwsbrief 
kunt herinneren, gaat het om het bijbouwen 
van twee lokalen en het bouwen van een 
extra spreekkamer. In het laatste geval 
leggen wij de vide bij het dienstenplein 
volledig dicht. 
Onze wens is dat de verbouwingen tijdens 
de zomervakantie plaatsvinden zodat de 
lessen er geen hinder van ondervinden. Het 
is nog even afwachten of deze planning ook 
daadwerkelijk gehaald wordt. 

 

 

Zonweringen 
Tijdens de voorjaarsvakantie van februari 
worden hier en daar extra zonweringen 
aangebracht. Het gaat dan met name om de 
hoge ramen in het lokaal van Laura, de 
spreekkamer en het zorgkantoor. Ook de 
twee lokalen aan de kopgevel aan de 
straatzijde worden van zonweringen 
voorzien.  

Voorlichtingsmarkt Entree-XL van ROC 
Midden Nederland 
Op maandag 13 februari 2017 is er van 
18.00-20.30 uur een voorlichtingsmarkt over 
de Entree-XL aan de Harmonielaan 2 in 
Nieuwegein. 

De Entree-XL opleiding is voor jongeren uit 
het praktijkonderwijs die al werkend willen 
leren (BBL). 

Er worden opleidingen aangeboden in de 
volgende richtingen: horeca, hout, logistiek, 
metaal en winkel. 

Vernieuwing digitale leeromgeving 
Op de maandag na de voorjaarsvakantie, 
dus op 6 maart, beginnen de lessen pas 
vanaf 10.35 uur. 

De eerste twee lesuren vallen dus uit. 

Tijdens de voorjaarsvakantie wordt de 
digitale leeromgeving namelijk volledig 
nieuw ingericht en het team krijgt tijdens 
deze uren instructie over de veranderingen. 

OPR zoekt betrokken ouder om mee te 
denken! 
Wat is een samenwerkingsverband? 

Een samenwerkingsverband passend 
onderwijs (swv) is de vorm waarin scholen 
samenwerken op het terrein van passend 
onderwijs. 

Het samenwerkingsverband krijgt in de wet 
passend onderwijs veel taken. De 
belangrijkste taak is het maken van een 
ondersteuningsplan waarin staat op welke 
manier het samenwerkingsverband ervoor 
gaat zorgen dat alle leerlingen een 
passende plek op een school krijgen. 
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Ondersteuningsplan 

Het samenwerkingsverband passend 
onderwijs maakt een ondersteuningsplan. 
Hierin staan de afspraken die alle scholen 
binnen het samenwerkingsverband met 
elkaar maken. De wet schrijft voor wat er in 
het ondersteuningsplan geregeld moet 
worden. Er moet ten minste iedere 4 jaar 
een ondersteuningsplan gemaakt worden. 

In het ondersteuningsplan komt onder 
andere te staan hoe het toelatingsbeleid 
binnen het samenwerkingsverband is, hoe 
de toewijzing van extra ondersteuning wordt 
georganiseerd en welke visie het 
samenwerkingsverband heeft op passend 
onderwijs. Ook staat in het 
ondersteuningsplan welke 
basisondersteuning en eventuele extra 
ondersteuning iedere school in de regio 
moet bieden. Dit heet een 
ondersteuningsprofiel.  Hierin staat ook nog 
informatie over hoe men ouders informeert 
over de werkwijze van het 
samenwerkingsverband en over de 
ondersteuning die ouders kunnen krijgen.  

Wat is de ondersteuningsplanraad? 

De ondersteuningsplanraad is een speciale 
medezeggenschapsraad van een 
samenwerkingsverband. Het Futura College 
is onderdeel van Samenwerkingsverband 
RUW (regio Utrecht west). Andere scholen 
in dit samenwerkingsverband zijn Kalsbeek 
College, Minkema College, Veenlanden 
College en Wellant College.  

De ondersteuningsplanraad heeft 
instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen 
van) het ondersteuningsplan. In dit plan 
staan onder meer de afspraken van het 
samenwerkingsverband over de 
basisondersteuning. Dit is de ondersteuning 
die alle scholen in het 
samenwerkingsverband bieden. Ook staat 
erin welke leerlingen een plek kunnen 
krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs 
en wat de verdeling van het geld is.  

In de ondersteuningsplanraad zitten ouders, 
leraren/onderwijs ondersteunend personeel 
en van sommige scholen ook leerlingen. De 
leden van deze raad moeten ouders, 
personeelsleden en leerlingen zijn van een 
school in het samenwerkingsverband.  

 

 

 

 

 

Meer over de OPR van ons 
samenwerkingsverband kunt u vinden op 
http://swvvo-ruw.nl/opr/ 

- De OPR komt ongeveer 4 keer per jaar bij 
elkaar.  

- Er geldt een vacatieregeling (Ouder- en 
leerling geleding ontvangen € 75,= per 
vergadering). 

- de bijeenkomsten zijn op Kalsbeek Bredius 
(Burg H G van Kempensingel 23 in 
Woerden), meestal op een dinsdagavond. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ramona de Groot 
(R.deGroot@futuracollege.nl) 

CITO toetsen 
Zoals de meeste ouders weten namen wij 
één keer per jaar het drempelonderzoek af 
bij de leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3. Deze 
jaarlijkse toets gebruikten wij om een beeld 
te krijgen in hoeverre een 
leerling verder  groeide in de leerstof.  

Vanaf januari 2017 zijn we overgestapt op 
toetsen van het CITO,  speciaal gemaakt 
voor leerlingen in het praktijkonderwijs. 
Onlangs zijn deze toetsen op de markt 
gekomen en wij maken daar met ingang van 
dit schooljaar dankbaar gebruik van. De 
leerlingen maken deze toetsen op de 
computer. We hebben op dit moment 
gekozen voor toetsing van de vakken 
begrijpend lezen en rekenen. 

Voor alle duidelijkheid: deze toetsen worden 
gebruikt door docenten om te kijken of er 
vooruitgang is geboekt in de leerstof, 
docenten kunnen hierop hun leerstof 
aanpassen. Voor de leerling verandert er 
niets. 

In het eerstvolgende oudergesprek worden 
de uitslagen met u besproken. 
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Schoolfotograaf 
Woensdag 8 februari komt de 
schoolfotograaf op school. 

Zijn advies is om de leerlingen vrolijk 
gekleurd te kleden in verband met de 
achtergrond. De kleuren groen, geel, rood 
en pastel komen het beste over (zwart, wit, 
donkerblauw of bruin staat minder). 

Stage gaat gewoon door. 

 

 

 

 
Participatie Jeugdwet WMO 
Alle ouders van leerlingen die aan het eind 
van dit schooljaar onze school verlaten zijn 
per brief  geïnformeerd over de mogelijke 
aanvraag van een no-riskpolis of een 
indicatie voor het doelgroep register bij het 
UWV. 

In het informatieboekje op onze website 
staat e.e.a. uitgebreid beschreven. 

De schoolverlaters zijn ook gevraagd om 
met de advisor een overdrachtsdossier in te 
vullen. Dit dossier gaat naar de gemeente 
die verantwoordelijk is voor de begeleiding 
naar werk. De aanpak hiervan kan per 
gemeente verschillen. Denk hierbij aan 
loonkostensubsidie, coaching, beschut werk. 

Met vragen kunt u terecht bij Harry Pieters, 
h.pieters@futuracollege.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kom binnen bij bedrijven 
Op zoek naar een baan, leerwerkplek, 
stageplaats of vrijwilligerswerk? 

Misschien zit er iets bij op de open dag op 
vrijdag 17 maart. 

Noteer alvast in de agenda! 

 

 

 

 

 

En voor wie belangstelling heeft…. 

 

 

De naam zegt het al 
Stages vormen een belangrijk onderdeel 
van het onderwijsaanbod op onze school. 

Er zit een opbouw in die ook tot uitdrukking 
komt in de naam van de stage. 

Zo onderscheiden we in de onderbouw: 

Voorbereiding Op Stage (VOS) intern. 
Leerlingen worden op school begeleid in het 
aanleren van algemene 
werknemersvaardigheden: op tijd komen, 
naar opdracht  luisteren, opdracht correct 
uitvoeren, werk controleren, samenwerken, 
opruimen etc.  

Als dat goed gaat schuift de leerling door 
naar Voorbereiding Op Stage (VOS) extern. 
In een groepje van ca. 8 leerlingen werken 
de leerlingen verder aan het verwerven van 
algemene werknemersvaardigheden, maar 
nu buiten school. Bijvoorbeeld bij Praxis of 
Jumbo. Als dit goed gaat is de leerling toe 
aan een individuele stage. 
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In deze passie- of oriënterende stage 
onderzoekt de leerling waar zijn kwaliteiten, 
interesse oftewel passie ligt. Op het eind 
van het 3e jaar kan de leerling dan voor een 
bepaalde richting kiezen. 

Leerlingen die nog niet ontdekt hebben in 
welke richting zij zich later willen 
ontwikkelen en vaak nog niet weten waar ze 
een passie- of oriënterende stage willen 
lopen bieden we ondersteuning. 

In het kader van beroeps- en 
arbeidsoriëntatie wordt er zo veel als nodig 
gebruik gemaakt van ééndaagse 
snuffelstages. We noemen zo'n ééndaagse 
snuffelstage  een schaduwdag. De advisor 
begeleidt dit proces. 

In de bovenbouw, onder begeleiding van 
een vakleerkracht, spreken we van 

beroepsvoorbereidende stages. Het accent 
verschuift van het aanleren van algemene 
werknemersvaardigheden naar het aanleren 
van vaktechnische vaardigheden en kennis. 

In het laatste schooljaar, als er wordt 
bekeken of de stage uitzicht biedt op een 
baan, spreken we van een plaatsingsstage. 

Als de stagegever al tijdens de 
schoolperiode een arbeidsovereenkomst 
aanbiedt, spreken we niet meer over een 
stage-overeenkomst maar over een werk-
leerovereenkomst. 

Medezeggenschapsraad 
De MR is dit schooljaar al 4 keer bij elkaar 
geweest om diverse schoolse zaken te 
bespreken: beleidsplan, schooljaarplan, 
vervangingsproblemen etc. 

De ouders en leerlingen worden 
vertegenwoordigd door Annemarieke 
Kessler en Heleen Joannides.  

Voor vragen, opmerkingen etc. kunt u 
terecht bij de MR via mr@futuracollege.nl of 
via Linda van de administratie, tevens 
ambtelijk secretaris van de MR. 
Notulen en jaarverslag kunt u 
bij haar opvragen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontdekdag voor nieuwe leerlingen 
Afgelopen vrijdag zijn er 46 groep 8 
leerlingen wezen kennismaken met het 
praktijkonderwijs. De leerlingen kwamen van 
verschillende basisscholen o.a. SBO 
scholen De Keerking (Woerden), De Kristal 
(Maarssen) en De Binnentuin (De Meern). 

De leerlingen werden allemaal opgehaald en 
ontvangen door enthousiaste leerlingen die 
deze ochtend extra aanwezig waren om de 
nieuwe leerlingen te begeleiden. In groepjes 
hebben ze verschillende activiteiten gedaan 
bij de praktijkvakken. Er hing een gezellige 
sfeer en de leerlingen waren allemaal 
enthousiast. Nadat iedereen zijn 
zelfgemaakte broodje gezond had 
opgegeten werden ze weer naar hun school 
teruggebracht. 

KSE examens 
Op 19 december 2016 waren er  KSE 
examens. Er hebben 18 leerlingen examen 
gedaan in Nederlands, Engels en Rekenen. 
De examens van Nederlands en Engels zijn 
allemaal gehaald, helaas zijn er bij rekenen 
3 leerlingen gezakt. 

Op 22 mei zijn er  weer KSE examens, de 
docenten moeten de leerlingen  opgeven 
vòòr 7 april. 

Leerlingen mogen meedoen aan een 
examen als ze bij de proefexamens 
gemiddeld een 7 hebben gehaald.. 
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Goede doelen markt 
De leerlingen van de 
entree opleiding hebben 
voor een project een 
goede doelen markt 
georganiseerd. 

Hiervoor hebben ze 
eerst per groepje 
informatie moeten zoeken van verschillende 
goede doelen, dit moesten ze presenteren 
aan de groep. Uit al de presentaties hebben 
de leerlingen zelf een goed doel gekozen 
waarvoor ze de markt gingen organiseren. 
Dit is KiKa geworden. Iedere groep koos 
zijn/haar eigen activiteiten om geld mee te 
verdienen voor dit goede doel. Hiervoor 
moesten ze een begroting, plattegrond, 
draaiboek, flyers en posters maken.  

Ze vonden het best wel lastig en hebben 
soms de handdoek wel in de ring willen 
gooien maar ze hebben doorgezet. 

Afgelopen dinsdag was het dus zover. Ze 
mochten wat later beginnen omdat de markt 
tot 20.00 uur duurde. Om half 1 waren er al 
leerlingen bezig in de keuken om 
verschillende lekkere dingen te maken voor 
de markt. Een andere groep leerlingen 
begon om 3 uur met het klaar zetten van de 
marktkramen en het schoonmaken van de 
hal zodat ze mensen in een schone hal 
binnen kwamen.  

Precies om 4 uur kwamen de eerste 
mensen uit de buurt binnen voor de bingo 
die een groepje had georganiseerd. 

Iets voor 8 uur hebben we met z’n allen alles 
netjes opgeruimd. De vader van Jimmy was 
zo lief om aan te bieden om de volgende 
ochtend de kar met marktkraampjes terug te 
brengen naar het Minkema college. 

Vandaag hebben we het geld geteld wat tot 
nu toe binnen is. De teller staat nu op 

 € 460,00 

Collega’s bedankt voor het steunen van 
onze leerlingen. 

 


