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Beste ouders/verzorgers, 

Op moment van schrijven zijn het 
onverwacht warme dagen; April doet wat hij 
wil, nietwaar? 

Voor onze eigen leerlingen breekt ook een 
verhitte en spannende periode aan: velen 
doen de komende maanden examen voor 
de nodige branchecertificaten en voor het 
entree-diploma. Ook de KSE-examens zijn 
in aantocht. Ik wens iedereen hierbij heel 
veel succes toe! 

 
 
 

 

 

 

 

 

Minder spannend is het leerlingenaantal van 
de school: Op dit moment hebben wij maar 
liefst 52 aanmeldingen voor het eerste 
leerjaar. Nog nooit eerder hebben wij zoveel 
aanmeldingen gehad! Ik bedank hierbij de 
vele ouders die als ambassadeur voor het 
Futura optreden. Zonder uw goede 
ervaringen met onze school die u heeft 
gedeeld met uw omgeving zouden wij niet 
zoveel eerstejaars aangemeld hebben 
gekregen. 
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Politiek gezien zijn het weer wel verhitte 
dagen; in het regeerakkoord staat 
geschreven dat het Praktijkonderwijs een 
aparte schoolsoort is. Het is eigenlijk 
vreemd dat een dergelijke passage nodig is. 
Wij merken maar al te vaak dat het 
Praktijkonderwijs, toch één van de vier 
reguliere onderwijssoorten in het VO, voor 
velen onbekend is. Dit doet geen recht aan 
de bijna 30.000 leerlingen die het PrO 
bezoeken, aan hun ouders en aan de 175 
scholen voor Praktijkonderwijs die ons land 
telt.  

 
De komende maanden buigt men zich in 
Den Haag over nieuwe wetgeving voor het 
Praktijkonderwijs. Gelukkig zit de Sectorraad 
voor Praktijkonderwijs bij alle stakeholders 
aan tafel; maar dat het spannend wordt; dat 
is zeker! 

Na de meivakantie, in week 21, hebben wij 
een bijzondere lesweek in petto: alles staat 
dan in het teken van de sportweek. In de 
laatste weken van het schooljaar zijn er 
weer presentaties door de leerlingen en 
IOP-gesprekken. Het is de bedoeling dat de 
IOP’s voor na de zomervakantie dan al 
zoveel mogelijk worden ingevuld. 

Voor de huidige tweedejaars leerlingen is 
het ook nog echt een spannende periode: zij 
gaan immers vanaf het derde leerjaar op 
individuele stage en gaan dus naarstig op 
zoek naar een geschikt stageadres. (net zo 
goed als dat de derdejaars en vierdejaars op 
zoek gaan naar een stageadres voor 
respectievelijk twee en drie dagen) 

 
 

 

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u 
het beste contact opnemen met de advisor 
van uw kind. Harry Pieters is als 
stagecoördinator ook hierbij betrokken maar 
de advisor is het eerste aanspreekpunt. 

En zo staat ons dus nog een verhitte 
periode te wachten in de komende maanden 
waarbij wij dit schooljaar afronden en 
voorbereidingen treffen voor het nieuwe 
schooljaar. 

Ik wens u en de uwen een fijne meivakantie 
toe! 

 
André Dokman, directeur/bestuurder 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 
 
Project Tweede Wereldoorlog 
Sinds vorige week werken de tweedejaars 
klassen aan een project over de Tweede 
Wereldoorlog. In de advisory besteden we 
er extra aandacht aan doormiddel van o.a. 
film, teksten en opdrachten. Elke klas is het 
project gestart met een zoektocht naar de 
verschillende oorlogsmonumenten in 
Woerden. Niet zonder reden. Eén van deze 
monumenten (het Joods monument 'Een 
familiefoto' aan de Prins Bernardlaan) is 
door de school geadopteerd.  

 

Als tweedejaars groepen hebben wij daarom 
de verantwoordelijkheid van een herdenking 
bij het monument op ons genomen. 
Groepjes leerlingen bereiden de herdenking 
voor of doen onderzoek naar het monument. 
Op donderdag 26 april om 9.00 moet dit 
uitmonden in een herdenking met alle 
tweedejaars klassen.  Ouders, ook van 
andere klassen, of andere geïnteresseerden 
zijn van harte uitgenodigd dit moment bij te 
wonen. 

Naast de herdenking besteden wij op nog 
een speciale manier aandacht aan de 
Tweede Wereldoorlog.  Op donderdag 19 
april krijgen wij namelijk bijzonder bezoek. 
Op die dag zullen drie getuigen van de 
oorlog de klassen bezoeken en hun 
verhalen komen vertellen. Wij kijken erg uit 
naar deze ochtend! 

Floor, Pieter en Daan (advisors 2e jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort stage zoeken 
Als uw zoon of dochter stage mag gaan 
lopen, krijgt hij /zij volgende maand een 
brief. Daarin staat dat het belangrijk is om 
nu al een stage te zoeken voor na de 
zomervakantie. 

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. 

En omdat de stages al meteen na de 
zomervakantie in de eerste of tweede 
schoolweek beginnen, is het nodig dat vóór 
de zomervakantie al alles geregeld en 
getekend is. 

 
De medezeggenschapsraad 
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 weleens een beslissende rol 
in beleidszaken.  

De ouders en leerlingen worden in de 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 
Linda ook benaderen voor het jaarverslag. 

Einde schooljaar is Annemarieke aan de 
beurt om af te treden. De MR is dus op zoek 
naar een opvolg(st)er. Graag willen we in 
contact komen met ouders die interesse 
hebben.  
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De Gallery 
Maandagavond 9 juli vindt de Gallery van de 
derde jaars plaats. Tijdens deze avond 
presenteren leerlingen hun hoogtepunten 
van de afgelopen drie jaar.  

Ouders, broertjes, zusjes, stagegevers en 
andere familieleden zijn van harte welkom 
tijdens dit evenement.  

Programma: 
17.30-18.00 Welkomstwoordje in eigen klas 
+ persoonlijk verhaal per leerling 

18.00- 18.45 Barbecue 

18.45 - 19.30 Gallery door de gehele school 

19.30- 20.00 kennismaken nieuwe advisor + 
korte borrel 

Hopelijk tot dan! 

Annemieke, Stephanie en Laura 

Bibliotheekcommissie 
Bijna alle Openbare Bibliotheken hebben 
tegenwoordig een Makkelijk Lezen Plein, dat 
een goede ondersteuning biedt voor het 
leesonderwijs aan jongeren en aan jongeren 
met leesproblemen.  

Ook kan dit concept uitgebreid worden naar 
school! En daar zijn we met de 
bibliotheekcommissie mee bezig.  De eerste 
stap is gezet met een boekenkast waar de 
boeken frontaal geplaatst worden. 
Ondertussen hebben we al zoveel boeken 
zodat er een tweede kast in de maak is. 

 

 

 

 

 

Sportweek 
De sportweek komt er weer aan. Van 
dinsdag 22-05 t/m vrijdag 25-05 zijn er geen 
reguliere lessen maar zijn er sportactiviteiten 
voor alle leerlingen. De stages gaan deze 
week wel gewoon door. 

We hebben dit jaar weer een keuzedag, een 
klassendag, een voetbaldag, en een 
slagbaldag.  Er valt veel te kiezen voor de 
leerlingen. De advisors geven hierover nog 
verder uitleg binnen hun advisories. 

We hopen op lekker weer en een sportieve 
week. 

Alwin, Jelle en Linda 

 

 

ID-bewijzen 
Woensdag 30 mei 2018 zullen er weer een 
hoop leerlingen examen doen. Voor de 
vakken Nederlands, rekenen en Engels 
gaan een dikke 100 leerlingen proberen een 
certificaat te halen. De afgelopen maanden 
is er hier weer hard voor gewerkt. 

Voor dit examen hebben de leerlingen een 
geldig ID-bewijs nodig. Zonder dit ID-bewijs, 
kan de leerling geen examen doen, en dat 
zou natuurlijk zonde zijn. 

Bij deze dus de oproep om te zorgen dat 
wanneer dit dus niet in orde is, dit zo 
spoedig mogelijk te regelen. 

Wacht dus niet tot het laatste moment, want 
de gemeente heeft dit immers ook niet 
binnen een paar dagen geregeld na uw 
aanvraag. 

De leerling kan met het ID-bewijs naar de 
administratie, zodat deze ingescand kan 
worden. 

De Examencommissie 
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Cultuuruitje 4 Detail  
Als ik boven op de dom sta.... 
Kijk ik even naar benee, dan zie ik het 
Ouwegrachie, het Vreeburg en wijk C. 

Ja, dan springt mijn hatsie open, ben ik 
trots wat daggie wat, er is geen mooier 
plekkie als Utrecht me stad!  

Dit zijn de beginregels uit het onofficiële 
volkslied van Utrecht. En wat was het mooi 
afgelopen woensdag boven op de Domtoren 
tijdens het cultuuruitje van 4 Detail. 

Het weer was prachtig waardoor we heel ver 
konden kijken vanaf 95 meter boven de 
grond. Na 465 treden naar boven en weer 
naar benee, hebben we deelgenomen 
aan de ontdekkingstocht onder de Dom. 
Moe maar voldaan van zoveel cultuur 
hebben we nog een leerzaam bezoek 
gebracht aan de Vreeburgmarkt en het 
nieuwe winkelconcept van de Bijenkorf. Ik 
wil mijn klas bedanken voor deze hele 
positieve en gezellige dag in mijn eigen 
Statsie!  

Rachid en Peter 

 

 

 

 

 

 

 

HOUT 3 
Vrijdag 20 april zijn de jongens en meiden 
van HOUT 3 naar Elmar HOUTbewerking 
De Meern geweest.  

Nu weten zij, hoe de meubels van 
Mediamarkt zijn gemaakt. De leerlingen 
hebben goed geluisterd en er zijn vragen 
gesteld. 

 

 
 
 
Blijde verwachting 
Graag niet storen....    Futura is in blijde 
verwachting... over ongeveer 10 dagen 
wordt de familie uitgebreid. 

 


