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Beste ouders/verzorgers, 

Hierbij ontvangt u onze 
voorjaarsnieuwsbrief. 
Terwijl ik dit schrijf schijnt een zonnetje en is 
het toch nog maar 3 graden Celsius. 
Vanmorgen in de auto hoorde ik een 
kersenkweker uitleggen hoe hij 's nachts in 
de weer is om de kersenbloesem te 
beschermen tegen de nachtelijke vorst. 

 

Toen dacht ik aan opvoeden en aan ons 
onderwijs. En ik dacht aan de 
berichtgevingen van de laatste tijd dat wij de 
neiging hebben om onze kinderen in 
Nederland wel heel erg te beschermen 
tegen een val of een blauwe plek. 

 

Zo is het ook met ons onderwijs; onze 
leerlingen maken weleens een fout, 
overigens net zoals de volwassenen op ons 
Futura. Is dat erg? Nee, zolang je er maar 
van leert. Dan heb je het er samen over; 
was dit slim? Waar is het mis gegaan? Wat 
kun je de volgende keer beter doen? 
En zo zien wij mensen groeien en zich 
verder ontwikkelen; en dat, dat is waar ons 
onderwijs in mijn ogen over gaat! 
Ik wens u en de uwen voor de komende 
weken een fijne vakantieperiode toe! 

 
André Dokman, directeur/bestuurder 

 

 

Aan de ouders / verzorgers van 
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Aanmeldingen volgend jaar 
Het gaat boven verwachting goed met onze 
aanmeldingen; maar liefst 50 leerlingen zijn 
ingeschreven voor het eerste leerjaar; dit is 
een historisch hoogtepunt! Dit betekent dat 
wij volgend jaar starten met 4 eerste jaars 
advisory's. Een dergelijk aantal kunnen wij 
niet ieder jaar huisvesten; op gegeven 
moment is het gebouw vol. Maar voor nu 
zijn wij blij en trots. 
Daarnaast zijn er op dit moment ook nog 6 
aanmeldingen voor de overige leerjaren; in 
het tweede leerjaar is het nu nog dringen 
geblazen; wij proberen altijd nog plekken vrij 
te houden in de klassen; juist voor die 
tussentijdse aanmeldingen. 

Personele kwesties 
Inmiddels is de rust weer teruggekeerd; als 
je dit tenminste vergelijkt met de eerste 
maanden van dit schooljaar. De collega's die 
met zwangerschaps- en bevallingsverlof 
waren zijn weer terug en ook Jelle heeft het 
laatste stof uit Zuid Amerika van zich 
afgeslagen en is "back on the track". 
Inmiddels is Ruud van Gils alweer enkele 
maanden onze nieuwe docent consumptief 
en heeft zijn weg gevonden in onze 
organisatie. 
Anne-Marie van Lunteren heeft onverwacht 
ontslag genomen. Zij was sinds dit 
schooljaar werkzaam als docent Facilitaire 
dienstverlening en was daarnaast ook 
advisor. Wij hebben voorlopig in Patrick van 
den Berg. Een vervanger gevonden die zich 
snel aan het inwerken is. 
Op dit moment hebben wij drie vacatures 
uitstaan die hopelijk op een goede manier 
ingevuld gaan worden. Wij zoeken een 
nieuwe advisor voor het eerste leerjaar, een 
docent beeldende vormgeving die Yvie kan 
vervangen tijdens haar zwangerschaps- en 
bevallingsverlof en een nieuwe docent 
facilitaire dienstverlening. Ik hoop dat ik u in 
de volgende nieuwsbrief kan laten weten dat 
de vacatures zijn opgevuld. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder 
In de vorige nieuwsbrief meldde ik u dat er 
een nieuwe toezichthouder was benoemd 
en dat één plek nog vacant was. Met plezier 
kan ik nu melden dat ook deze plek is 
ingevuld en wel door Nely Sieffers. Zij is 
moeder van een oud leerling en heeft veel 
ervaring met zaken op het sociale terrein. 

Verbouwingsplannen 
Zoals u weet gaan wij twee lokalen en een 
spreekkamer bijbouwen. De 
bouwvergunning is inmiddels verstrekt en de 
aannemer hoopt binnenkort te kunnen 
starten met sloopwerkzaamheden. Het zal 
nog spannend worden of het gaat lukken om 
alles klaar te hebben aan het einde van de 
zomervakantie maar dit is wel de insteek. 

Presentis 
In februari is een nieuwe versie van 
Presentis in gebruik genomen; alles is nu 
volledig webbased. Dit viel niet mee; wij 
waren in september net gestart met de 
implementatie en dus nog lerende. De 
nieuwe versie is net weer even anders dan 
de vorige en ook merken wij dat de 
ontwikkelaars nog wat zaken te regelen 
hebben. 
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Leerlingenraad 
Van de leerlingenraad voor Dennis en 
Susan,  

We willen jullie bedanken dat jullie ons 
hebben geholpen bij de Leerlingenraad.  

De leerlingenraad is er trots op dat ze goede 
begeleiding hebben gehad toen Jelle en 
Stephanie er niet waren. We hebben veel 
geleerd en leuke dingen gedaan. Zo hebben 
we bijvoorbeeld rozen uitgedeeld met 
Valentijnsdag, een reglement opgesteld en 
geholpen bij de open avond en het 
kerstfeest.  

Dank jullie wel voor alles! 

Groetjes van de 
Leerlingenraad   

(Dounia, Dina, Bryan, 
Suhyab, Noey) 
 
 
 
	
	
	
	
	
OPR 
Linda Gerritsen (moeder van Sem uit klas 1) 
heeft een zetel opgevuld namens (ouders 
van) Futura College. We verwelkomen in 
haar een enthousiast en bevlogen lid.  

Afgelopen MR vergadering was de OPR te 
gast en hebben we een aantal belangrijke 
onderwerpen besproken, bijvoorbeeld: het 
thuiszittersconvenant, procedure overstap 
VSO-VO, (herijking) basisondersteuning en 
daaruit komende werkagenda. Ook het 
mogelijk loslaten van de landelijke criteria 
voor PRO is aan bod gekomen. Dit zijn 
spannende ontwikkelingen voor ons als 
enige praktijkschool in ons 
samenwerkingsverband.  

Kaarsen  te koop  
We hebben voor vrolijke kaarsen voor 
Pasen.  

Verras je oma, mama of je liefde van je 
leven met een lekkere geurkaars. Als je last 
heb van de muggen hebt, hebben wij daar 
ook kaarsen voor. Buiten kaarsen en binnen 
kaarsen dat hebben wij.  

 
 

 
Van school naar werk 
Op 4 april was er een informatieavond 
speciaal voor de ouders en leerlingen uit de 
groepen 4 en 5, advisors van deze groepen 
en andere belangstellenden. 

Het thema was transitie, de overgang van 
school naar werk en wat daar allemaal bij 
komt kijken. 

Met de invoering van de Participatiewet op 
1-1-2015 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 uw 
zoon of dochter zoveel mogelijk te laten 
participeren op de reguliere arbeidsmarkt. 

Onderwerpen die deze avond aan bod 
kwamen: 

-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 al onze ouder(s) / 
verzorger(s) zonder uitzondering mee te 
maken hebben of krijgen. 

De informatieavond werd verzorgd door: 

Will Stoof, Ferm Werk 

Nely Sieffers, UW Ouderplatform 
(http://www.uwouderplatform.nl) 

Harry Pieters, stage- transitie- en 
nazorgcoördinator aan het Futura College 
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Excursie Kwekerij Jungheim 
Dinsdag 20 maart hebben wij met een groep 
2de jaar,s leerlingen Groen een bezoek 
gebracht aan kwekerij Jungheim in Ottoland. 

Op deze kwekerij worden alle mogelijke 
soorten fruitbomen en struiken ,van kiwi tot 
appel, gekweekt en opgepot. 

Met een mooi label erop kun je deze planten 
terugvinden in tuincentra en supermarkten. 

Ook professionele fruittelers kunnen er hun 
fruitbomen betrekken. 

Wij werden rondgeleid door de schoonvader 
van Rachid die er al 28 jaar met plezier 
werkt en de rechterhand van de eigenaar is.  

We hebben de oppotmachine en de inpaklijn 
bekeken , de kweekkassen en het 
buitenterrein waar de struiken en bomen 
groeien . 

En we hebben  herfst-frambozenstekken 
gekocht om in de schooltuin te planten. 

Het was een interessante middag! 

 

 

 

 

 

Bezoek aan het C.A.B. 
Op dinsdag 14 maart bezochten Nabil, 
Thomas, Pieter, Moreno, Puck en Nadine 
het C.A.B. van Reinaerde aan de 
Carosserieweg (in het gebouw van Ferm 
Werk) te Woerden. De afkorting staat voor 
Centrum voor Arbeid en Begeleiding. 

We werden ontvangen door Karin van Wijk 
en Nija Kremer. We kregen een rondleiding 
door een van de grote bedrijfshallen, waar 
werknemers van Ferm Werk en cliënten van 
Reinaerde in eigen tempo en op eigen 
niveau werkzaamheden verrichten als 
stickeren, snoep afwegen en verpakken, 
pillendoosjes verpakken, tafels monteren. 
Stagiairs van het VSO en praktijkonderwijs 
zijn welkom. Berry loopt daar momenteel 
stage. Wilma en Maria, oud-leerlingen, 
waren er ook. 

Na de pauze met koffie, thee of fris schoven 
we aan en gingen we ook aan het werk. 

Puck en Nadine gingen snoep verpakken 
voor de Action. De jongens hielden zich 
bezig met stickeren. Om 11.00 uur was het 
tijd om te vertrekken en kregen we een 
goodiebag mee. 
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