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Jeugdhulpverlening 
De afgelopen schooljaren zijn er vanuit de 
gemeente Woerden jeugdhulpwerkers 
ingezet in het voortgezet onderwijs. Ook 
komend schooljaar zal er vanuit Reinaerde 
een jeugdhulpwerker aan het werk zijn op 
het Futura College.  
De jeugdhulpwerker kan de koppeling 
maken tussen school en thuis bij vragen, 
moeilijkheden of problemen. Zij kan via de 
zorgcoördinatoren worden betrokken bij een 
leerling. Dit gaat met toestemming van de 
ouders.  
Eerst is er een startgesprek op school met 
ouders, leerling, mentor, zorgcoördinator en 
jeugdhulpwerker waarin afspraken worden 
gemaakt over het vervolgtraject. De 
jeugdhulpwerker kan bij verschillende 
soorten vragen worden betrokken. In 
ongeveer 5 huisbezoeken wordt geprobeerd 
te zorgen voor passende ondersteuning of 
een passend advies. 
Doelen van de gemeente voor de pilot zijn 
o.a. zorgroutes verkorten en versnellen en 
voorkomen dat zwaardere zorg nodig is. De 
inzet is laagdrempelig, kortdurend en 
preventief. 

Na de zomervakantie zal Esther Bunte-van 
Schilt vervangen worden en zal er een 
nieuwe jeugdhulpwerker op school starten.  
 

Subsidieregeling Praktijkleren nu ook 
voor PrO 
Vanaf het schooljaar 2017-2018 kunnen 
bedrijven die een leerling uit het 
Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal 
Onderwijs een stageplaats bieden een 
vergoeding krijgen van maximaal € 2.700 
per schooljaar. Dit is een bijdrage in de 
begeleidingskosten van het bedrijf tijdens de 
stage. 

Voorwaarden 

-de leerling zit in het laatste leerjaar 

-de stage omvat minimaal 2 dagen per week 

-de leerling volgt naast de stage ook 
theoretisch onderwijs 

-de leerling loopt stage bij een erkend 
leerbedrijf, indien een bedrijf deze erkenning 

Aan de ouders / verzorgers van 
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niet heeft kan deze eenvoudig worden 
aangevraagd via de SBB  

www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning 

-er is een stageovereenkomst afgesloten 
met de stagegever, de leerling en de school. 

Hoe werkt het? Via het online 
aanvraagformulier van Aavas 
www.123praktijkleren.nl kan een 
stagegever de subsidie Praktijkleren 
makkelijk zelf in 3 stappen aanvragen: 

1 aanmelden 

2 gegevens aanleveren 

3 subsidie ontvangen 

 
 
Cultura op Futura en door de rest van 
Nederland! 

Vele klassen hebben al hele leuke 
cultuuruitjes gedaan. De eerste jaars 
hebben voor hun project de Romeinen in 
Woerden een stadwandeling gemaakt en 
zijn naar Archeon geweest. Ook werd er 
Romeins gekookt. De tweede jaars gaan 
volgende week starten met een 
theaterweek. Naast leuke workshops staan 
bijna alle andere lessen ook in tekenen van 
dit onderwerp. Bij Metaal gaan ze een 
windventilator maken (Hans Klok?) en bij 
Hout wordt er gewerkt aan Wajang poppen. 
De derde jaars zijn naar Corpus, Aviodome, 
Nemo en het Museum voor Beeld en Geluid 
geweest. Een gedeelte van 4 Detail is naar 
het eiland Pampus geweest en ik hoorde dat 
er iemand zelf mocht sturen op de veerboot! 
De richting Hout, Metaal, Facilitair en 
Logistiek gaan naar Rotterdam. Waar ieder 
ook zijn eigen programma heeft. In ieder 
geval gaan er een paar naar grote hoogte  
op de Euromast! Wij als commissie zijn heel 
trots dat er zo hard gewerkt wordt vanuit de 
interesse van de leerling. En dat de leerling 
op deze manier leert in de echte wereld. 

 

Hieronder een impressie van de uitjes. 

Cultuuruitje naar Pampus 

 

Tijdens de lessen hebben leerlingen overleg 
gehad met elkaar, waar zij naartoe willen 
tijdens het cultuuruitje. Gezamenlijk kozen 
zij voor een bezoek aan Pampus eiland. 

Toen de bestemming eenmaal duidelijk was, 
moest er gekeken worden: 

- Waar dat ligt? Amsterdam 

- Hoe je daar komt? Trein, tram, veerboot 

- Wat de kosten zijn? Veel 

Leerlingen hebben treinkaartjes via internet 
geregeld. Kaartjes voor de veerboot en 
entree Pampus ook via internet geregeld. 
Tramkaartjes zouden we in de tram kopen. 

Leerlingen hebben opgezocht welke trein en 
tram we moesten hebben. Ook opgezocht 
hoe we van het tram station naar de 
veerboot moesten lopen. 

Alles geregeld en de dag was aangekomen. 

Alles verliep goed. De veerboot was voor 
een paar leerlingen een nieuwe ervaring. Bij 
het fort aangekomen kregen we een 
rondleiding. Na de rondleiding gingen 
leerlingen het fort verder zelf ontdekken. De 
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donkere gangen waren interessant en eng. 
Er is wat gegild van angst. 

Tijdens de tocht op de veerboot terug naar 
Amsterdam hadden we een nieuwe 
stuurvrouw en stuurman. Danique en 
Mohammed mochten aan het roer staan. De 
schipper gaf aanwijzingen. Zij vonden dit 
fantastisch om te doen en het ging ze goed 
af. 

De dag was geslaagd. Maar........ wat ook 
heel geslaagd was, was dat leerlingen het 
helemaal met wat hulp van hun advisor 
hebben geregeld. TOP! 

 

Extra financiële ondersteuning 

In de regio Utrecht is er een extra 
ondersteuning voor ouders met opgroeiende 
kinderen in de vorm van de U - pas. In de 
regio Woerden is er een andere regeling. U 
kunt informatie over deze regeling opvragen 
bij uw gemeente. 

 

 
Stage weetjes 
Ruim vóór de zomervakantie hebben de 
leerlingen die stage mochten gaan lopen 
een brief gekregen, waarin stond dat het 
belangrijk is om op tijd een stage te gaan 
zoeken voor na de zomervakantie. 

Veel leerlingen en hun ouders hebben hier 
werk van gemaakt, waardoor de leerlingen 
in de 1e of 2e schoolweek konden beginnen. 

Helaas waren er ook leerlingen die niet de 
moeite hebben genomen om een stage te 
zoeken, waardoor voor hun onderwijstijd 
verloren is gegaan. Ze moesten na de 
vakantie nog op zoek gaan naar een 

passende stage, met grote kans dat veel 
stageplekken inmiddels bezet waren. 

Stage is onderwijstijd. Als een leerling stage 
gaat lopen, wordt het aantal lessen op het 
rooster verminderd. We verwachten van een 
stagedag, dat die vergelijkbaar is met een 
normale werkdag. Een stagedag komt dan 
in de plaats van 10 lesuren van 45 minuten. 
Hoe meer stage, hoe minder lessen op 
school. 

Voor de leerlingen die bij ons een entree-
opleiding volgen is de eis dat ze minimaal 
400 klokuren stage moeten lopen. Pauzes 
worden niet meegerekend. 

Het is niet zo dat een leerling na 400 uur te 
hebben geklokt kan stoppen met de stage. 
Er staat immers minimaal 400 uur en dus 
lopen alle stages door tot in de voorlaatste 
schoolweek. 

Een leerling mag pas stage gaan lopen als 
er een stage-overeenkomst is opgemaakt 
door de advisor en er op school een 
ondertekend exemplaar aanwezig is. 

De advisor heeft voor iedere ouder / leerling 
een informatieboekje over stage. Mocht u 
daarin niet vinden wat u zoekt dan kunt u uw 
vraag via mail aan mij voorleggen: 

h.pieters@futuracollege.nl  

 

Harry Pieters, stagecoördinator 
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Participatiewet 
Met de invoering van de Participatiewet zijn 
de Wet werk en Bijstand (WWB), de Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet 
werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten (Wajong) onder één 
regeling gebracht. De Participatiewet is erop 
gericht om mensen zoveel mogelijk te laten 
participeren op de reguliere arbeidsmarkt. 

In diverse Nieuwsbrieven heb ik al een en 
ander geschreven over de gevolgen van de 
Participatiewet voor onze leerlingen. Sinds 
de invoering van de wet op 01-01-2015 zijn 
er diverse wijzigingen doorgevoerd. 

Onlangs is bekend gemaakt dat er per 01-
01-2017 opnieuw een belangrijke wijziging 
wordt doorgevoerd.  

Leerlingen die het voortgezet speciaal 
onderwijs of het praktijkonderwijs verlaten 
(motie aangenomen op 7 juli 2016), 
worden zonder beoordeling en automatisch 
in het doelgroepregister opgenomen, 
wanneer zij zich daarvoor melden  bij UWV. 
In dat geval komen zij in aanmerking voor 
de extra banen die werkgevers beschikbaar 
hebben voor deze mensen en wordt het ook 
veel eenvoudiger, om een stageplek om te 
zetten in een betaalde baan die meetelt in 
het kader van de banenafspraak.  

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Vacature OPR 
Eind schooljaar 
2014-2015 verliet 
Michel Bakker de 
MR omdat zijn 
zoon van school 
af ging. Heleen 
Johannides, de moeder van Nadine, was 
bereid om Michel in 2015-2016 te 
vervangen. Dat is haar zo goed bevallen, 
dat ze zich in mei 2016 herkiesbaar heeft 
gesteld. Er hebben zich geen andere 
kandidaten gemeld, waardoor Heleen de 
komende 4 jaar uw vertegenwoordiger is in 
de MR. Dat doet ze samen met 
Annemarieke Kessler. 

Er is weer een vacature. Niet in de MR, 
maar in de OPR. Dat is de 
OndersteuningsPlanRaad van het 
Samenwerkingsverband van de Regio 
Utrecht West. Nadat Hosea, de zoon van 
Nely Sieffers, onze school verliet moest Nely 
haar plaats in de OPR vrij maken. Als u haar 
naam typt in Google ziet u meteen dat we 
door haar vertrek een zeer deskundig 
iemand moeten missen. 

Als MR zijn we op zoek naar een ouder 
die haar plaats wil innemen. 

We zijn niet op zoek naar een kopie van 
Nely, maar naar een ouder die zich wil 
inzetten om extra zorg voor kwetsbare 
leerlingen in deze regio mogelijk te maken.  

Zo’n 5 keer per jaar komen de 
vertegenwoordigers van de scholen voor 
voortgezet onderwijs in de regio bij elkaar 
om hierover te praten. Dat is bij het 
Kalsbeek College locatie Bredius in 
Woerden, van 19.30 tot 22.00 uur. 

Op www.swvvo-ruw.nl staat informatie over 
het Samenwerkingsverband. 

Is uw interesse gewekt en wil u meer weten, 
neem dan contact op met Ramona de Groot. 
Zij is orthopedagoge en zit namens het 
personeel in de OPR. 

r.degroot@futuracollege.nl , 0348-457320. 

Harry Pieters, voorzitter MR 
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Futura Fit 
Op dinsdag en donderdagochtend is er dit 
jaar de mogelijk voor leerlingen om voor 
school begint hard te lopen. Op vrijwillige 
basis is er een groepje enthousiaste 
leerlingen gestart. Iedereen is welkom. Er 
zijn mensen die graag nog fitter willen 
worden, of juist een beetje conditie 
opbouwen. Iedereen heeft zijn eigen 
redenen om mee te doen. De trainingen 
beginnen om 8.00 bij de gymzaal. 
Uiteindelijk is het ook de bedoeling om aan 
een hardloopwedstrijd mee te doen. 
Opgeven kan ook gedurende het schooljaar, 
bij de eigen advisor of bij Alwin, de 
gymdocent. Deelname is gratis en er wordt 
ongeveer 20 minuten hardgelopen. Tot dan! 

Bezoek Tweede Kamer en het Binnenhof 
De volgende periode starten de entree-
opleidingen  met het onderwerp ‘democratie’ 
tijdens de lessen burgerschap. Tijdens deze 
periode leren zij hoe belangrijk het is om te 
kunnen leven in een democratie en leren zij 
hoe Nederland wordt bestuurd. En waar kun 
je dat nu beter leren dan op de plek waar dit 
allemaal gebeurd?  

Daarom zullen zij op woensdag 7 december 
een bezoek brengen aan Den Haag. Zij 
zullen daar een rondleiding krijgen door het 
Binnenhof en een (korte) vergadering 
bijwonen in de Tweede Kamer. Door het 
uitvoeren van verschillende opdrachten 
leren zij steeds meer over de democratie en 
politiek van Nederland.  

’s Morgens zijn de leerlingen vrij en om 
12.15 uur worden zij op school verwacht om 
vervolgens met de bus naar Den Haag te 
vertrekken. Om 16.30 uur vertrekt de bus 
weer vanuit Den Haag  naar Woerden. Wij 
hebben er zin in!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jeugdhulpverlening op school 
 Afgelopen schooljaar is er vanuit de 
gemeente Woerden een pilot geweest voor 
het inzetten van jeugdhulpwerkers in het 
voortgezet onderwijs. Ook dit schooljaar is 
Esther van Schilt als jeugdhulpwerker vanuit 
Reinaerde aan het werk op het Futura 
College.   

De jeugdhulpwerker kan de koppeling 
maken tussen school en thuis bij vragen, 
moeilijkheden of problemen. Zij kan via de 
zorgcoördinatoren worden betrokken bij een 
leerling. Dit gaat met toestemming van de 
ouders.  

Eerst is er een startgesprek op school met 
ouders, leerling, mentor, zorgcoördinator en 
jeugdhulpwerker waarin afspraken worden 
gemaakt over het vervolgtraject. De 
jeugdhulpwerker kan bij verschillende 
soorten vragen worden betrokken. In 
ongeveer 5 huisbezoeken wordt geprobeerd 
te zorgen voor passende ondersteuning of 
een passend advies. 

Doelen van de gemeente voor de pilot zijn 
o.a. zorgroutes verkorten en versnellen en 
voorkomen dat zwaardere zorg nodig is. De 
inzet is laagdrempelig, kortdurend en 
preventief. 
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VOS 
Deze week zijn de leerlingen die VOS op 
hun rooster hebben staan, druk bezig 
geweest om de school op te fleuren. 
Ze hebben kleine bloemstukjes gemaakt en 
verspreid door de school.  Ze hebben 
bloemen en bladeren gebruikt uit eigen tuin. 

Met dank aan Zoë, Romy en Ortensia 

 

 

Excursie naar de chocolaterie door 4 
detail 1. 
Tijdens de lessen detail hebben we het 
gehad over speciaalzaken. Bijvoorbeeld 
parfumerie, banketbakker, schoenenzaak en 
een chocolaterie. 

In Woerden hebben wij chocolaterie De 
Truffel. Ook staat de fabriek waar de 
chocolade en bonbons worden gemaakt in 
Woerden. 

We hebben telefonisch contact opgenomen 
met de eigenaresse. Vertelt waarom we 
contact opnamen en gevraagd of wij een 
rondleiding konden krijgen. Hier werd 
positief op geantwoord. 

Dinsdag 27 september stapten wij allemaal 
op de fiets om naar de fabriek te gaan. 
Gelukkig was het mooi weer.  

We werden hartelijk ontvangen door Renate. 
Nadat iedereen zijn handen had gewassen 
en een haarnetje op had gedaan, mochten 
we de fabriek in.  

We kregen een rondleiding van een oud 
leerling die bij De Truffel werkt.  

 

 

 

 

 

Tijdens het bekijken van de machines, 
kregen wij ook een heleboel verschillende 
dingen te proeven. De rode mondjes van 
witte chocolade met passievrucht vulling 
vonden wij leuk en lekker. 

We hebben ook gezien dat er veel handwerk 
gedaan moet worden. Nu weten wij waarom 
bonbons duur zijn. 

Aan het einde van de excursie mochten wij 
allemaal een chocolade plak versieren. Wij 
moesten van speciaal papier een spuitmond 
vouwen. Bij de chocolademachine mochten 
we kiezen tussen puur, melk of witte 
chocolade. Deze werd in de spuitmond 
gegoten en daarmee konden we de 
chocolade plak versieren. 

Veel vriendjes of ouders werden aan het 
einde van de dag hiermee verrast. 

Het was een gezellige en leerzame ochtend. 

 

Anouk, Masja, Danique, Flora, Melisa, Dion, 
Mohammed, Jaimy, Chénoa en Anneke. 
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Gevonden voorwerpen 
Er liggen al heel lang 4 jassen en 2 etuis bij 
de administratie, als 1 van de jassen van jou 
is kun je hem op komen halen.  

Drole de Copine 
Maat:? 

 

Frocella 
Maat: 40 

 

Here + there C&A 
Maat: 152 

 

 

 

 

 

 

 
 
Only  
Maat 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overstap naar digitale nieuwsbrief 
Dit is de laatste nieuwsbrief die u via de post 
zal ontvangen, de volgende krijgt u in uw 
mailbox. 

Maar voor dat het zo ver is willen we graag 
checken of onze gegevens correct zijn. 

Onderstaand mailadres is bij ons bekend. 
Als dit adres niet correct is wilt u ons dit dan 
laten weten door een mail te sturen naar: 
administratie@futuracollege.nl. 

 

Mailadres: 

…… 


