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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

 

 

 

De eersteklassers zijn inmiddels behoorlijk 
gewend aan hun nieuwe school; zij lopen 
zelfverzekerder rond in het gebouw dan 
voorheen. Ik hoor ook mooie verhalen over 
hen. Zij maken echt deel uit van de 
community die wij zijn.  

De school ‘draait’ dan ook alweer ruim twee 
maanden. Het was een goede start met een 
prima spirit in het team. Je merkt dat dit ook 
afstraalt naar onze leerlingen. Naast de 
gebruikelijke lessen waren er veel 
andersoortige activiteiten zoals natuurlijk het 
kamp, een verrassende kick me out voor de 
herfstvakantie, gisteravond een geslaagde 
avond waarbij wij 40 gasten vanuit de buurt 
mochten ontvangen voor het diner, een 
bezoek aan de Tweede Kamer om te leren 
hoe ‘democratie’ eigenlijk werkt, enzovoorts. 
Leren in de echte wereld (rigor) heeft echt 
veel voeten in aarde!  

Aan de ouders / verzorgers van 
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Wij hadden twee voorlichtingen voor ouders; 
een themabijeenkomst over veilig gebruik 
van Social Media en een voorlichting over 
‘van school naar werk’. Beide bijeenkomsten 
werden goed bezocht en mooi gewaardeerd!  

Verder heeft u samen met advisor en uw 
kind het OPP gemaakt; een klein aantal 
ouders moet dit trouwens nog 
ondertekenen….. Uiteraard zijn de IOP’s 
klaar en is het volgende maand tijd voor de 
presentaties, rapporten en nieuwe IOP’s.  

Heeft u al in Presentis gekeken hoe het gaat 
met uw zoon of dochter? Over Presentis 
gesproken; helaas is het (nog) niet mogelijk 
om via dit systeem te mailen; wij zijn volop 
bezig om een ander systeem in te richten 
waardoor wij u via mail heel eenvoudig 
kunnen bereiken; ook deze nieuwsbrief zal 
dan (eindelijk) digitaal worden verspreid.  

Inmiddels hebben wij twee nieuwe 
activiteiten georganiseerd in het kader van 
de leerlingenwerving. Er was een 
spitsbijeenkomst voor leerkrachten van 
groep 8; gebleken is namelijk dat het voor 
velen lastig is om bij het schooladvies de 
afweging te maken tussen VMBO LWOO en 
het Praktijkonderwijs. En wij hebben een 
informatieavond georganiseerd voor 
geïnteresseerde ouders.  

Volgende week hebben wij het eerste 
Klankbordgesprek waarvoor zeven ouders 
zich hebben aangemeld waar ik erg blij mee 
ben. En deze ouders zijn redelijk verspreid 
over alle leerjaren!  

 

 

En zo stevenen wij alweer af op de drukke 
en gezellige decembermaand! 

Ik wens u op voorhand een fijne tijd toe,  

 

André Dokman, directeur/bestuurder 

 

 

Presentatieweek 
Maandag 11 december start de 
presentatieweek. Leerlingen hebben 's 
ochtends presentaties in hun eigen klas 
(8:30u-11:45u); 's middags presenteren ze 
voor hun ouders. Aansluitend hieraan volgt 
een IOP gesprek. 

Planning van de klassen volgt via de 
advisors. 

 

Stage 
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 meeste 
leerlingen in de 1e of 2e schoolweek konden 
beginnen. 

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 leerling mag pas stage gaan lopen als 
er op school een ondertekend exemplaar 
aanwezig is. Let hier goed op, want anders 
is de leerling vanuit school NIET verzekerd. 

Als een leerling tijdelijk geen stage heeft, 
maken we gebruik van de diensten van de 
SamenwerkingsUnie aan de Edisonweg 11b 
in Woerden waar gewerkt wordt aan 
stagetoeleiding. 

Een nieuw stageadres in Woerden is het 
Kaaspakhuis aan de Emmakade 6a in 
Woerden. Dit is zeker een bezoek waard. 
https://www.beleefwoerden.com/wat-te-
doen/boerenmarktstad/kaaspakhuis 

De advisor heeft voor u een 
informatieboekje over stage. 

Het is ook te downloaden van onze website. 
Mocht u daarin niet vinden wat u zoekt dan 
kunt u uw vraag aan mij voorleggen: 
h.pieters@futuracollege.nl 
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T-rijbewijs 
Vanaf 1 juli 2015 is voor het besturen van 
landbouwtrekkers en grondverzetmachines 
een T-rijbewijs wettelijk verplicht. Het T-
certificaat 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. 

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

Extra sporten op donderdag 
Sinds begin september bestaat voor elke 
leerling de mogelijkheid om extra te sporten, 
in hun vrije tijd. 

Het is elke week, met steeds weer een 
andere activiteit op de planning.  Leerlingen 
uit alle leerjaren 

mogen meedoen. Leerlingen kunnen per 
week bekijken of ze willen meedoen of niet.  

De gymzaal opent om 13.45, om 15.00 zijn 
ze klaar. Leerlingen moeten wel hun 
gympspullen meenemen. 

 

 

 

 

 

 

 

Het schema voor na de herfstvakantie staat 
hieronder: 

Donderdag 16 november: FREERUNNEN 
Donderdag 23 november: AFGOOISPELEN 
Donderdag 30 november: ZAALHOCKEY 
Donderdag 7 december: FRISBEE-EN 

Donderdag 14 december: -----------
PRESENTATIEWEKEN, GEEN SPORT 
EXTRA------- 
Donderdag 21 december: VRIJE LES, IN 
OVERLEG MET IEDEREEN DIE DAN 
KOMT BESLISSEN WE WAT WE DOEN 

 
Schoolontbijt 
Sinds kort is er de mogelijkheid voor 
leerlingen om op school te ontbijten. Voor 
slechts € 0, 50 kunnen leerlingen tussen 
8.00 en 8.15  

enkele boterhammen met beleg, een 
fruityoghurtje en kopje koffie of thee krijgen. 
Het schoolontbijt is elke dag beschikbaar 
voor leerlingen.  

Bezoek Binnenhof en Tweede kamer 
De entree-klassen een bezoek gebracht aan 
Den Haag. We hebben een spel gedaan 
waarbij de leerlingen gezamenlijk een stad 
moesten bouwen. Ook hebben we een 
speurtocht op het Binnenhof gedaan en een 
bezoek gebracht aan de Tweede kamer. We 
mochten een plenaire vergadering bijwonen 
en hebben Geert Wilders in levende lijve 
mogen zien. Al met al was het een 
ontzettend leuke en leerzame ochtend.  
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Bibliotheek 
Alle  leerlingen mogen gebruik van de 
bibliotheek kast. Deze is gevuld met 
makkelijk te lezen boeken. Er zijn veel 
verschillende onderwerpen en er is voor 
ieder wat wils!  

 

Schoolfotograaf 
Woensdag 22 november en donderdag 23 
november 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. 

 

 

	

Opleiding Assistent Hovenier 
De leerlingen van de afdeling Groentechniek 
zijn dit schooljaar gestart met de branche 
opleiding Assistent Hovenier. Deze opleiding 
komt tot stand in samenwerking met de 
Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners 
(VHG) en het WellantCollege in Houten. 

Wouter Dijksman, onze docent 
Groentechniek verzorgt de lessen samen 
met een docent van het Wellant, Dirk Spek, 
die om de week 1 dag aanwezig is. 

De leerlingen volgen een intensief 
programma van zowel theorie als praktijk.  

 

 

 

Zo hebben ze 1 dag theorie en 1 dag 
praktijk, naast 2 dagen stage (in het groen). 

Tijdens de opleiding die tussen de 1 en 1,5 
jaar duurt, krijgen de leerlingen een aantal 
praktijkexamens. Vooral de toets 
plantenkennis is een stevige. 

Als eindopdracht moeten de leerlingen een 
stuk tuin aanleggen, vanaf tekening. 

Alle lessen vinden plaats op school en op 
onze praktijklokatie in Nieuwerbrug. 

De opleiding levert, als de leerlingen slagen, 
een branche certificaat Assistent Hovenier 
op. Daarmee worden de leerlingen nog 
betere (toekomstige) werknemers en wordt 
de kans op een baan nog groter! 

 

 

 

Medezeggenschapsraad  
De MR is dit schooljaar niet van 
samenstelling veranderd. 

De ouders en leerlingen worden 
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. 
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Van school naar werk 
Op 5 oktober was er een informatieavond 
speciaal voor de ouders en leerlingen uit de 
bovenbouw, advisors en andere 
belangstellenden. 
Het thema was transitie, de overgang van 
school naar werk en wat daar allemaal bij 
komt kijken. 
Onderwerpen die deze avond aan bod 
kwamen waren onder andere: 

- het invullen van het Regionaal 
Overdrachtsdossier voor de gemeente in het 
begin van het laatste leerjaar, 

-  de Aanvraag Bepaling Arbeidsvermogen 
en de aanvraag van de no-riskpolis bij het 
UWV in het laatste leerjaar, 

- geen werk bij het verlaten van de school, 
wie helpt mijn zoon of dochter verder? 

- geen werk, wel een uitkering? 

- wel werk bij het verlaten van school, maar 
hoe zit dat met loonsubsidie en een 
jobcoach? 

- wie betaalt de ziektekostenverzekering als 
uw zoon of dochter 18 wordt? 

- wie betaalt eventuele studiekosten als met 
18 jaar de kinderbijslag vervalt? 

Geen eenvoudige maar wel belangrijke 
informatie waar iedereen mee te maken 
krijgt. Daarom wordt deze informatieavond 
ieder jaar georganiseerd. 

Kick me out 
Vrijdag 13 oktober hadden we de 1e KMO 
van dit schooljaar. KMO staat voor Kick Me 
Out. Tijdens de KMO willen we de periode 
met de leerlingen op een leuke manier 
afsluiten, zodat we enthousiast de vakantie 
in kunnen gaan. Voor de herfstvakantie 
hadden we een speciale gast uitgenodigd op 
onze school. Niemand minder dan Andy 
Ninvalle kwam bij ons op school vertellen 
over het ontstaan van Beatbox en HipHop in 
New York. Bijna anderhalf uur lang hingen 
de leerlingen aan zijn lippen.  
De boodschap van de voorstelling was 
onder andere dat je zelf van het leven iets 
moet maken, en dat soms je fantasie je daar 
bij kan helpen. Immers, je fantasie is gratis. 
Andy liet tijdens de show ook zijn beatbox-
kwaliteiten horen.  
Het was een zeer geslaagde KMO, voor de 
kerstvakantie zal de volgende KMO 
plaatsvinden. 
 

 
 
Kamp 
Ik ging dinsdag op kamp met de 
brugklassers. 
En toen gingen we in de bus. 
En toen waren we eraan gekomen. 
Toen gingen we ontbijten. 
Daarna vertelde de meester en juffen wat 
we zouden doen. Wat we hebben gedaan. 
Zoals zwemmen lasergamen en bosspellen 
wandellen. 
Wat ik leuk vond was lasergamen en 
zwemmen. 
En de rest vond ik saai. En toen gingen we 
naar huis. 

Tarik 

 

Hallo allemaal,  

Ik vond kamp echt superleuk!! We hebben 
hele leuke spelletjes gedaan zoals, 
dierengeluiden spel en we gingen naar een 
zandvlakte, daar gingen we golven en 
knotshockey hadden we gedaan. en gewoon 
voetbal levend kwartet en levend stratego, 
lasergame en We hadden vrije tijd als een 
groepje corvee Hadden. we hadden zelfs 
spelletjes in het Donker gedaan we. gingen 
op een dinsdag met Een bus het was ook 
echt een leuk sfeertje in De bus .en toen 
kwamen we aan toen Mochten we zelf 
bepalen waar je ging slapen En op welke 
stapelbed .iedergeval het was Allemaal heel 
goed gegaan het was echt een Hele leuke 
en gezellige kamp!! 

Ouiam 
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Hallo allemaal, 

Wij zijn op kamp geweest, en we zijn als 
eerst met de bus er heen gereden.  
Toen we er waren zijn we eerst wat gaan 
drinken daarna mochten we naar de slaap 
zalen. Toen hadden we 20 min vrije tijd. 
Daar na hadden we een spel gedaan en 
daarna nog een spel  en nog een nacht spel. 
We hadden pasta gegeten een daarna nog 
een spel daar na gingen we slapen.  

Wat vond ik het leukst:   

Nacht spel  

Zwemmen   

Groetjes Anouk 

 

Beste	lezers,	
	
Wij	schrijven	een	heel	kort	stukje	over	
kamp.	
Wij	vonden	het	kamp	super	leuk	en	zwaar.	
We	vonden	zelf	het	leukste	laser	gamen.	
En	het	saaiste	levend	kwartet.	
En	hoogste	punt	van	kamp	was	zwemmen.	
Dit	was	het	stukje.	
	
Groeten	Angelo		

 


