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Beste ouders/verzorgers,
Bovenstaande afbeelding raakt mij in het
diepste van mijn hart.
Einstein beweert hier dat iedereen ergens in
uitblinkt en dat het onzin is om iedereen
langs dezelfde meetlat te leggen.
Op school zijn wij, samen met de leerlingen
en met u, voortdurend op zoek naar de
sterke kanten van de leerling. Wij halen die
sterke kanten naar boven zodat iedereen
trots kan zijn.
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Veel van onze leerlingen komen met erg
weinig zelfvertrouwen op het Futura en dat
is zo jammer. Voor veel Nederlanders telt
het praktijkonderwijs immers niet echt mee.
Wij hebben ook best vaak te maken met
ouders die teleurgesteld zijn omdat hun kind
“maar” een advies praktijkonderwijs heeft
gekregen. Bij sommigen is die teleurstelling
best hardnekkig en kan nog jaren
voortduren. Deze houding lijkt mij niet echt
bevorderlijk voor de ontwikkeling van het
kind.
Gelukkig zijn er ook veel ouders die hun
kind vol vertrouwen en met veel plezier
inschrijven bij het Futura College. Zij zijn
optimistisch gestemd en zien juist de sterke
kanten van hun kind. Mijn ervaring is dat
een dergelijke insteek onze leerlingen
ondersteunt in hun zelfvertrouwen en hun
ontwikkeling.
Dus: “everybody is a genius”. Je moet het
alleen kunnen zien…..

André Dokman
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Wervingsactiviteiten
Op vrijdag 12 januari hadden wij meer dan
50 groep acht schoolverlaters op bezoek die
een ochtend kennis hebben gemaakt met
het Futura College. De sfeer was erg
positief!

De open avond op 16 januari is zeer goed
bezocht. Inmiddels komen de eerste
inschrijvingen binnen en wij zijn natuurlijk
nieuwsgierig of de school nog verder kan
doorgroeien. In zeven jaar tijd is de school
gegroeid van 169 naar 245 leerlingen. De
verwachting is dat er nog een bescheiden
groei mogelijk is maar dat de maximale
omvang wel wordt genaderd. De lange
termijn prognose laat in de loop van jaren
een lichte daling zien.

Afwezigheid Puck Delhez en vervanging
Puck Delhez is langdurig ziek. Omdat wij op
dit moment niet weten hoe lang zij afwezig
zal zijn hebben wij tijdelijk een
orthopedagoog in dienst genomen. Haar
naam is Marloes van Dijk en zij is op 13
februari gestart met haar werkzaamheden.
Zij focust vooral op de extra begeleiding die
de eerste-, tweede- en derdejaars leerlingen
behoeven.
Studiereis team

In de vele gesprekken die wij voeren merken
wij dat het Futura College een goede naam
heeft. Wij zijn daar trots op en bedanken u
hiervoor; u bent immers goede
ambassadeurs.
Presentatieweek
Medio december hadden wij onze eerste
presentatieweek van dit schooljaar; vooral
bij de jongere leerlingen was een enorme
spanning merkbaar. Wij hopen dat u met
een trotse en tegelijkertijd ook kritische blik
naar de verrichtingen van uw zoon of
dochter hebt gekeken. En dat u een goed
gevoel heeft overgehouden aan de IOP’s die
de advisors, samen met u en uw kind,
hebben opgesteld.
Scholing voor team
Het team heeft in de afgelopen periode twee
scholingen gehad. Medio januari was er een
studiemiddag om vertrouwd te raken met het
werken met Office 365. In maart volgt
hiervoor een tweede studiemiddag.
Begin februari hadden wij een studiedag
over signaleren en communicatie. Hoe kun
je signalen van leerlingen oppikken en hoe
communiceer je daarover? Het was een
boeiende en ook leuke studiedag!

De vakantieplanning voor schooljaar 18/19
is nog onderwerp van gesprek.
Wel laten wij u alvast weten dat de
herfstvakantie van 22 tot en met 25 oktober
zal zijn.
De week ervoor zijn de leerlingen echter ook
vrij.
Zij hebben dus twee weken herfstvakantie.
Dit omdat het hele team van het Futura in de
eerste van die twee weken (dus 15 t/m 19
oktober) op studiereis is naar Providence in
de USA. In Providence bevindt zich de MET
high school; deze school vormt de bakermat
van Big Picture Learning.
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Omdat door deze studiereis de meeste
organisatiedagen voor dat schooljaar al zijn
benut, worden er verder in dit jaar
nauwelijks volledige teamstudiedagen
ingeroosterd.

Voor de ouders:
Voor ouders is de route om te allen tijde
eerst contact op te nemen met de advisor.
Blijft het pesten doorgaan en/of kom je er
samen niet uit? Dan kan er advies gevraagd
worden aan de coördinator sociale
veiligheid.
Regionaal OverdrachtsDossier en AVG
Vanaf 2015 ligt de uitvoering van de
Participatiewet bij de gemeenten. Wanneer
er sprake is van arbeidsvermogen, zijn de
gemeenten verantwoordelijk voor de
begeleiding naar werk van onze
schoolverlaters.
Om samen met de gemeenten te zorgen
voor een sluitende aanpak om te voorkomen
dat schoolverlaters thuis op de bank
kwamen te zitten, vulde de advisor samen
met de ouder(s) / verzorger(s) en leerling
een overdrachtsdossier in.

Coördinator sociale veiligheid
Om mogelijk pestgedrag bij ons op school
tegen te gaan en aan te pakken is er sinds
kort een coördinator sociale veiligheid
aangesteld. Dit is bij ons op school
Stephanie Kastelein (ook advisor van klas
3A). Ze heeft hiervoor een certificaat
behaald en is het aanspreekpunt voor
collega's, directie, leerlingen en ouders. In
de klassen zijn de stappen voor de leerling
die hierbij horen al besproken.

Omdat per 25 mei 2018 de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG)
van toepassing is, wordt gestopt met het
overdrachtsdossier.

Voor de leerling:
Word je gepest? Praat erover!
1.Ga naar je advisor en vertel wat er aan de
hand is. Durf je dit niet, schrijf dan alles op
een briefje en geef deze aan je advisor.
2.Blijft het pesten doorgaan en heeft je
advisor al van alles geprobeerd? Je advisor
kan dan advies vragen aan de coördinator
sociale veiligheid. Zelf kun je naar een
vertrouwenspersoon gaan op school. Dit zijn
bij ons op school Daan en Yvie.
3.Blijft het pesten daarna nog steeds
doorgaan? Dan zou het kunnen dat de
coördinator sociale veiligheid bij je in de klas
komt kijken of een gesprekje met jou (en
eventueel de pesters of andere klasgenoten)
voert.
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MR
De medezeggenschapsraad is een wettelijk
ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en
leerkrachten meedenken over het beleid van
school. De MR heeft vaak een adviserende,
maar zeker ook wel eens een beslissende
rol in beleidszaken.
De ouders en leerlingen worden in MR
vertegenwoordigd door Annemarieke
Kessler en Heleen Joannides.
Zij staan open voor uw vragen,
opmerkingen, ervaringen, tips en tops.
U kunt ze bereiken via mr@futuracollege.nl
of via Linda van de administratie, tevens
ambtelijk secretaris van de MR. U kunt haar
ook benaderen voor het jaarverslag of
notulen.

Subsidieregeling Praktijkleren 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

Deze regeling staat uitgewerkt in de
stagebrochure van school.

rijbewijs
Vanaf 1 juli 2015 is voor het besturen van
landbouwtrekkers en grondverzetmachines
een T-rijbewijs wettelijk verplicht. Het Tcertificaat is daarmee komen te vervallen.
Het trekkercertificaat kon tot 1 juli 2016
worden omgezet naar een T-rijbewijs.
In het verleden hadden we ieder jaar
leerlingen die hun trekkercertificaat haalden.
De hoge kosten van het T-rijbewijs vormen
nu een hoge drempel.
Met terugwerkende kracht is de
subsidieregeling voor de gemaakte kosten
voor het behalen van het T-rijbewijs
uitgebreid. Dat houdt in dat vanaf 1 januari
2017 leerlingen uit het praktijkonderwijs nu
ook in aanmerking komen voor subsidie.

-de leerling zit in het laatste leerjaar
-de stage omvat minimaal 2 dagen per week
-de leerling volgt naast de stage ook
theoretisch onderwijs

Leerlingen kunnen via CAS, het Colland
Administratie Systeem een aanvraag
indienen.

-de leerling loopt stage bij een erkend
leerbedrijf, indien een bedrijf deze erkenning
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.
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Uitstroom
Alle leerlingen worden in hun laatste
schooljaar besproken in de zogenaamde
uitstroomvergadering.
Bekeken wordt onder andere of er
ondersteuning nodig is als de leerling na
school wil gaan werken.
Als service stuurt de stagecoördinator, die
ook verantwoordelijk is voor de transitie (van
school naar werk) en nazorg, de betreffende
ouder(s) / verzorger(s) een brief met een
aanvraagformulier voor het UWV.
Het is uiteindelijk de keuze van de ouder(s) /
verzorger(s) of ze hier wel of geen gebruik
van maken. Tot nu toe heeft de helft van de
aangeschreven ouders hiervan gebruik
gemaakt.

Op de vrijdagavond zoeken we nog
sleutelaars, het maakt niet uit hoe ervaren je
bent! Het lidmaatschap van de club is gratis,
we verwachten wel dat je regelmatig komt.
Lijkt het je leuk om mee te sleutelen of om
anderen te helpen sleutelen? Kom eens
kijken op vrijdag avond tussen 18:30 en
21:00 uur. Maarten, Paul, Ruud, Marco of
Louis kunnen al je vragen beantwoorden.
Het adres is Nijverheidsweg 8, 3471 GZ
Kamerik. Wil je meer weten? Kijk op
www.sleutelclubkamerik.nl.

Naast deelnemers/sleutelaars zijn we op
zoek naar een vrijwilliger die kinderen kan
helpen op de afdeling houtbewerking en we
zoeken iemand die de fietsafdeling wil gaan
bestieren!

Stichting Sleutelclub Kamerik
Bij de Sleutelclub in Kamerik kunnen
kinderen en jongeren van 8 tot 23 jaar
koken, knutselen, houtbewerken en
natuurlijk sleutelen aan fietsen, brommers
en auto’s. De Sleutelclub zit in een
bedrijfspand waar vroeger een garagebedrijf
zat. Op dit moment werken we aan
brommobiel die omgebouwd wordt tot een
pick-up truck, we werken aan een hele oude
Ford vrachtwagen, een Kawasaki motorfiets,
een Autounion cabriolet en diverse
brommers. Van de zomer beginnen we aan
een Land Rover Defender! Ervaren
sleutelaars helpen de minder ervaren
sleutelaars bij hun eigen projecten en de
clubprojecten. We hebben alle apparatuur
en gereedschappen die je in een
garagebedrijf kan verwachten, maar bovenal
is het erg gezellig!

5

