9 september 2019

Nieuwsbrief ouders
Deze maand in de nieuwsbrief:
Inleiding ........................................................................................................................................... 1
Programma ouders leerjaar 1 (19.00uur – 20.00 uur) .................................................................... 1
Programma ouders leerjaar 2 (19.00 uur – 20.00 uur ) ................................................................... 2
Programma ouders leerjaar 3 (19.30 uur – 20.30 uur) .................................................................... 2
Programma ouders leerjaar 4 (19.30 uur – 20.30 uur) .................................................................... 3
Indeling lokalen ................................................................................................................................ 3
Rapporten ophalen door ouders ...................................................................................................... 4
Klankbordgroep voor ouders ........................................................................................................... 5
Deelraad en een medezeggenschapsraad ..................................................................................... 5
VOB en andere schoolkosten .......................................................................................................... 5
Informatie op onze website en in magister ...................................................................................... 6
Enquête onder ouders ..................................................................................................................... 7
Pilot huiswerk begeleiding ............................................................................................................... 7
Werkweek 1e klas ............................................................................................................................ 8
C-points ........................................................................................................................................... 8
MBO niveau 2 op het Cburg College ............................................................................................... 8
Laatste keer een brief per post ........................................................................................................ 9

Inleiding
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. Ons streven is om u 3 tot 4 keer
per jaar via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij ons op school.
Deze eerste nieuwsbrief staat in het teken van de informatieavond van dinsdag 17 september
2019. Daarnaast komen nog wat onderwerpen aan bod waarover u misschien tijdens de
informatieavond vragen wilt stellen

Programma ouders leerjaar 1 (19.00uur – 20.00 uur)
-

-

Welkom / kennismaken met de mentor
Hoe verliepen de eerste weken van de kinderen op hun nieuwe school?
Hoe verlopen de contacten tussen mentor (school) en ouders?
Uitwisselen van e-mail gegevens en telefoonnummers, zodat de mentor de ouders kan
bereiken (e-mailadres mentor staat in dit nieuwsbericht)
Ouders halen het eerste rapport samen met hun kind op. Tijdens dit gesprek wordt
afgesproken hoe dit verloopt bij rapport 2, rapport 3 en rapport 4 (zie ook verder in dit
nieuwsbericht).
De vakken die uw kind volgt, onder andere de excellentieprogramma’s, de lessen
beroepsgericht, de steunlessen, lessen Vreedzame school, C-points en het mentoraat.
Begeleiding op het Cburg College: mentor, loopbaancoach, en zorgcoördinator
Regels op school, ons time-out-lokaal, minigids en schoolgids op www.cburgcollege.nl
Werkweek 1e klas in juni
VOB en excursies (o.a. Walibi en skiën)
Huiswerkklas
Vragen van ouders
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Programma ouders leerjaar 2 (19.00 uur – 20.00 uur )
-

-

-

Welkom / kennismaken met de mentor
Hoe verliepen de eerste weken van de kinderen op hun school?
Hoe verlopen de contacten tussen mentor (school) en ouders?
Uitwisselen van e-mail gegevens en telefoonnummers, zodat de mentor de ouders kan
bereiken (e-mailadres mentor staat in dit nieuwsbericht)
Ouders halen het eerste rapport samen met hun kind op. Tijdens dit gesprek wordt
afgesproken hoe dit verloopt bij rapport 2, rapport 3 en rapport 4 (zie ook verder in deze
nieuwsbrief).
De vakken die uw kind volgt, onder andere de excellentieprogramma’s, de lessen
beroepsgericht, de steunlessen, lessen Vreedzame school en het mentoraat.
Het kiezen van een richting aan het eind van leerjaar 2:
o Dienstverlening & producten (breed profiel)
o Media vormgeving & ict (smal profiel)
o Economie & ondernemen (smal profiel)
Het kiezen van de keuzeprogramma’s van jaar 3 uit ons aanbod van 9 keuzevakken in
jaar 3.
Begeleiding op het Cburg College: mentor, loopbaancoach en zorgcoördinator.
Regels op school, ons time-out-lokaal, minigids en schoolgids op www.cburgcollege.nl
Vmbo-basis en vmbo-kader: aan het eind van leerjaar 2 is de indeling min of meer
definitief geworden. Hoe doen we dit?
Huiswerkklas
VOB en excursies.
Vragen van ouders

Programma ouders leerjaar 3 (19.30 uur – 20.30 uur)
-

-

-

Welkom / kennismaken met de mentor
Hoe verliepen de eerste weken van de kinderen op hun school?
Hoe verlopen de contacten tussen mentor (school) en ouders?
Uitwisselen van e-mail gegevens en telefoonnummers, zodat de mentor de ouders kan
bereiken (e-mailadres mentor staat in dit nieuwsbericht)
De ouders halen het eerste rapport samen met hun kind op. Tijdens dit gesprek wordt
afgesproken hoe dit verloopt bij rapport 2, rapport 3 en rapport 4 (zie ook verder in deze
nieuwsbrief).
In leerjaar 3 begint het schoolexamen en behaalde cijfers tellen mee voor het examen;
PTA (=programma van toetsing en afsluiting) met aandacht voor rekenen dat vanaf dit
schooljaar meetelt.
De vakken die uw kind volgt, de keuzecursussen, de lessen van het gekozen profiel, de
loopbaangesprekken en het mentoraat.
Bijzondere plek van CKV (culturele en kunstzinnige vorming) en maatschappijleer. Deze
onderdelen sluiten de kinderen af in leerjaar 3 en tellen mee voor het examen in jaar 4.
Begeleiding op het Cburg College: mentor, loopbaancoach en zorgcoördinator
Regels op school, ons time-out-lokaal, minigids en schoolgids op www.cburgcollege.nl
VOB en excursies (o.a. Walibi en skiën)
Huiswerkklas
Oriënteren op een vervolgopleiding na jaar 4: hoe doe je dat?
Vragen van ouders
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Programma ouders leerjaar 4 (19.30 uur – 20.30 uur)
-

-

-

Welkom / kennismaken met de mentor
Hoe verliepen de eerste weken van de kinderen op hun school?
Hoe verlopen de contacten tussen mentor (school) en ouders?
Uitwisselen van e-mail gegevens en telefoonnummers zodat de mentor de ouders kan
bereiken (e-mailadres mentor staat in dit nieuwsbericht)
De ouders halen het eerste rapport samen met hun kind op. Tijdens dit gesprek wordt
afgesproken hoe dit verloopt bij rapport 2 en rapport 3 (zie ook verder in deze
nieuwsbrief).
In leerjaar 3 begint het schoolexamen en behaalde cijfers tellen mee voor het
schoolexamen; PTA (=programma van toetsing en afsluiting)
SE (schoolexamen), CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen), CE (centraal
examen) en de rekentoets; zak en slaag regeling
De vakken die uw kind volgt, onder andere profielvak, keuzevak, de loopbaangesprekken
en het mentoraat.
Inschrijven voor het mbo vanaf oktober. Mogelijkheid MBO niveau 2 op Cburg College
Cijfers CKV (culturele en kunstzinnige vorming) en maatschappijleer uit leerjaar 3 tellen
mee bij het examen van leerjaar 4. Voor maatschappijleer is een inhaalprogramma
gaande. Deze twee vakken zijn onderdeel van het examentellen dus mee voor het
examen in jaar 4.
Begeleiding op het Cburg College: mentor, loopbaancoach en zorgcoördinator
Regels op school, ons time-out-lokaal, minigids en schoolgids op www.cburgcollege.nl
VOB en excursies
Werkweek buitenland
Huiswerkklas
Vragen van ouders

Indeling lokalen
Onderbouw (19.00 uur – 20.00 uur)
Klas 1A lokaal 1.8

mentor: dhr. Rood

g.rood@cburgcollege.vova.nl

Klas 1B lokaal 2.10

mentor: mw. Madho

s.madho@cburgcollege.vova.nl

Klas 1C lokaal 2.6

mentor: mw Jap-A-Joe

s.japajoe@cburgcollege.vova.nl

Klas 1D lokaal 1.3

mentor: mw. Baughn

v.baughn@cburgcollege.vova.nl

Klas 1E lokaal 1.2

mentor mw. Fennema

g.fennema@cburgcollege.vova.nl

Klas 2A lokaal 1.1

mentor: mw. Krishnadath

s.krishnadath@cburgcollege.vova.nl

Klas 2B lokaal 1.4

mentor dhr. Groenewoud

r.groenewoud@cburgcollege.vova.nl

Klas 2C lokaal 0.2

mentor mw. Pijnenburg

t.pijnenburg@cburgcollege.vova.nl

Klas 2D lokaal 1.6

mentor dhr. Van der Ham

r.vanderham@cburgcollege.vova.nl
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Bovenbouw (19.30 –uur – 20.30 uur)
Klas 3A lokaal 2.1

mentor: dhr. Van der Pol

h.vanderpol@cburgcollege.vova.nl

Klas 3B lokaal 1.7

mentor: dhr. Dahraoui

m.dahraouifelhoufidahraoui@cburgcollege.vova.nl

Klas 3C lokaal 2.7

mentor: dhr. El Ouardi

a.elouardi@cburgcollege.vova.nl

Klas 3D lokaal 2.4

mentor: mw. Nagelkerke
Dhr. Ahdala

c.nagelkerke@cburgcollege.vova.nl
o.ahdala@cburgcollege.vova.nl

Klas 4A lokaal 1.5

mentor: mw Hol

T.hol@cburgcollege.vova.nl

Klas 4B lokaal 2.8

mentor: dhr. Leuhena

s.leuhena@cburgcollege.vova.nl

Klas 4C lokaal 0.3

mentor: mw. Hofstaetter

a.godschalk@cburgcollege.vova.nl

Gedurende de avond lopen mw. in het Veld (zorgcoördinator), dhr. Liefhebber, mevr. van Tiggele
(teamleiders) en dhr. Volder (directeur) langs de lokalen om uw vragen te beantwoorden.

Rapporten ophalen door ouders
De ouders/ verzorgers halen samen met hun kind het eerste rapport op. Tijdens dit gesprek wordt
afgesproken of de rapporten van periode 2, periode 3 worden opgehaald door de ouders of
worden meegegeven aan de leerling. Periode 4 wordt aan het eind van het jaar meegegeven.
Er zijn drie mogelijkheden:
o De ouder haalt ook de andere twee rapporten samen met de leerling op bij de
mentor. De mentor neemt het initiatief voor de afspraak. De ouder en de leerling
kunnen een gesprek met een vakdocent aanvragen.
o De mentor geeft de andere twee rapporten mee aan de leerling en belt de ouder
over het rapport. De ouder en de leerling kunnen een gesprek met een
vakdocent aanvragen.
o De mentor geeft het rapport mee aan het kind en belt alleen de ouder als er
aanleiding toe is. De ouder en de leerling kunnen een gesprek met een
vakdocent aanvragen.
De data voor het ophalen van het rapport zijn dit schooljaar:
- Maandag 18 november tussen 15.00 uur – 20.00 uur (klas 1 t/m 4)
- Dinsdag 21 januari tussen 15.00 – 20.00 (alleen klas 4)
- Donderdag 6 februari 2020 tussen 15.00 uur – 20.00 uur (klas 1 t/m 3)
- Woensdag 15 april 2020 tussen 15.00 uur – 20.00 uur (klas 1 t/m 3)
- Donderdag 2 juli 2020 in de ochtend wordt deze meegegeven (klas 1 t/m 3)
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Klankbordgroep voor ouders
Er gebeurt van alles bij ons op het Cburg College en we willen graag weten hoe ouders hierover
denken. Daarom nemen we ieder schooljaar in het voorjaar onder de ouders een ouderenquête
af (voor de resultaten, zie verder in deze nieuwsbrief). De resultaten van de enquête bespreken
we met de klankbordgroep bespreken. Tevens is de vrijwillige ouderbijdrage een onderwerp
waarover we overleggen met de klankbordgroep (zie ook verder in dit nieuwsbericht)
Als lid van de klankbordgroep heeft u ook zelf de mogelijkheid om onderwerpen te agenderen. De
onderwerpen dienen wel het Cburg College te betreffen en niet het “probleem” van een enkele
leerling. Dit laatste bespreekt een ouder met de mentor.
De klankbordgroep van ouders komt vier keer per jaar bijeen op dinsdagmiddag van 17.00 uur –
18.00 uur. De data zijn:
- Dinsdag 08 oktober 17.00 uur– 18.00 uur
- Dinsdag 14 januari 17.00 uur– 18.00 uur
- Dinsdag 25 maart 17.00 uur– 18.00 uur
- Dinsdag 16 juni 17.00 uur– 18.00 uur
De schoolleiding maakt de agenda voor de klankbordgroep en nodigt de geïnteresseerde ouders
uit, bij voorkeur in overleg met een ouder.
Dinsdag 17 september kunt u zich opgeven voor de klankbordgroep. Een formulier ligt bij de
conciërge.

Deelraad en een medezeggenschapsraad
Naast een ouderklankbordgroep voor het Cburg College, heeft het Cburg College ook een
deelraad. De deelraad heeft adviesrecht en instemmingsrecht over een aantal zaken die de
school betreffen. Dit staat beschreven in het medezeggenschapsreglement. In de deelraad zitten
twee docenten, een ouder en een leerling. Wij zijn voor de komende jaren opzoek naar een ouder
en een leerling, omdat de huidige ouder en leerling afzwaaien vanwege het behaalde diploma en
onze school verlaten.
Een ouder kan zich ook kandidaat stellen voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) van het VOvA. Deze GMR werkt schooloverstijgend en heeft wettelijke bevoegdheden,
die zijn vastgelegd in een reglement. In de GMR zijn ouders, leerlingen en personeelsleden
vertegenwoordigd..
Voor meer informatie over de deelraad en de GMR medezeggenschapsraad kunt u terecht bij
mevrouw Nagelkerke en/ of mevrouw Jap-a-Joe. Beiden zijn lid van onze deelraad.

VOB en andere schoolkosten
Een deel van onze activiteiten betalen we niet vanuit het geld dat we van de overheid krijgen,
maar uit de vrijwillige ouder bijdrage (VOB). Vanuit de VOB zijn we bijvoorbeeld de afgelopen
weken gaan bowlen (klas 1) en gaan klimmen (klas 2). In een brief aan het eind van het
schooljaar en in een brief aan het begin van het schooljaar hebben wij u verzocht de VOB op
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onze rekening over te maken. Indien u de VOB nog niet heeft overgemaakt, verzoek ik u dit
alsnog te doen. Indien u niet de VOB kunt of wil betalen, verzoek ik u dit door te geven aan de
school, eventueel via de mentor.
Overzicht VOB 2015-2016
- Activiteiten in het kader van o.a. mentoraat zoals Kerst en mentoruitje
- Excursies, schoolfeest
- Sportdagen
Totaal
De VOB kan gestort worden op het volgende rekeningnummer:

€ 10,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 40,00

NL49 INGB 0655014918
t.n.v. Cburg College onder vermelding van:
VOB en de voor- en achternaam van uw zoon/dochter.
Indien de VOB voor uw kind niet betaald is/ wordt, kan het zijn dat uw zoon/dochter niet deel mag
nemen aan een activiteit.
Een aantal kosten vallen niet onder de VOB en dienen afzonderlijk betaald te worden. Als het
bedrag niet is betaald, dan kan uw zoon/ dochter niet deelnemen.
1.
De 1e ,2e en 3e klassen gaan op schoolreisje naar een pretpark. De kosten
daarvan bedragen ongeveer 30 euro.
2.
In het vierde jaar gaan de meeste kinderen op een culturele reis naar
bijvoorbeeld Barcelona. De kosten voor die reis worden apart in rekening
gebracht en geïnd. De kosten zullen rond de € 300,= .
3.
Een ski-reis naar Oosterrijk voor leerjaar 1,2 en 3. De kosten zullen rond de €
420,= bedragen
4.
3-daagse werkweek klas 1 naar Duinrell. De kosten hiervoor zijn €105,-

Informatie op onze website en in magister
Op onze website www.cburgcollege.nl vindt u informatie over ons onderwijs (in onze schoolgids),
informatie voor leerlingen, informatie voor ouders en nieuwsberichten. Op de website vindt u ook
de jaarkalender met de belangrijkste data. Deze agenda proberen we steeds aan te passen.
De website is continue in ontwikkeling, dus houdt deze goed in de gaten.
In Magister kunnen de kinderen hun rooster, huiswerk, verzuim en behaalde cijfers vinden. Ook u
kunt kijken in Magister. Over hoe u kunt inloggen, heeft u een brief ontvangen.
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Enquête onder ouders
In het voorjaar van 2019, tijdens het ophalen van de rapporten voor periode 2, is de ouderenquête afgenomen.
Uit de enquête blijkt dat onze ouders nog steeds heel tevreden zijn over onze school. Ze geven
ons een 8,4 (dat was vorig schooljaar een 8,6).

De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind
Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten te
ontwikkelen
De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen
De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof
Er zijn voldoende ict middelen beschikbaar op school
De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later in de
samenleving tegenkomt
Mijn kind leert op school goed samenwerken met anderen
De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen
De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen
Ik word door de school goed geïnformeerd over de vorderingen van
mijn kind
Ik kan gemakkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil
Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen
Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind
Mijn kind gaat met plezier naar school
Pesten wordt op school goed aangepakt

2018
8,8
8,4

2019
8,8
8,4

9,2
8,3
8,8
8,8

8,6
8,1
8,8
8,4

8,6
8,4
8,2
8,6

8,8
8,2
7,6
8,3

8,5
8,4
9,6
7,9
8,5

8,3
8,1
9,5
8,0
8,3

Tijdens het ophalen van de rapporten van de tweede periode op 25 februari 2019 herhalen we
deze enquête.

Pilot huiswerk begeleiding
Dit jaar gaan we starten met een pilot huiswerkbegeleiding. Leerlingen kunnen zich op de
maandag, dinsdag of donderdag vrijwillig opgeven voor huiswerkbegeleiding. Dit zal zijn op 2
momenten aan het eind van de dag van 14.20-15.10 uur en van 15.10-16.00 uur. Elk leerjaar
heeft zijn eigen begeleider. Er zijn dus 4 medewerkers per uur aanwezig voor de begeleiding.
Als een leerling zich op heeft gegeven voor de huiswerkklas is het de bedoeling dat hij/zij een
hele cyclus (10 weken) meedraait. Zoals wij het noemen: vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Daarom
zal er ook een contract worden opgesteld die door de leerling en ouder(s) / verzorger(s) moeten
worden getekend. Na 10 weken wordt er gekeken of het zinvol is om eventueel te verlengen met
nog een cyclus.
We streven er naar om ongeveer 2 weken na de ouderavond te starten.
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Werkweek 1e klas
Dit jaar gaan we met alle 1e klas leerlingen, hun mentoren en 5 extra docenten op een 3-daagse
werkweek naar Duinrell in Wassenaar. Dit zal plaatsvinden van woensdag 3 juni tot en met
vrijdag 5 juni 2020.
We hebben daar de gehele groepsaccommodatie gereserveerd voor onze leerlingen en hun
begeleiders. We verblijven in het Duinhostel, waar de leerlingen en de docenten slapen in 5 en 6
persoonskamers met eigen douche en toilet. Het spreekt voor zich dat jongens en meisjes
gescheiden zijn.
Er is voor de kinderen een programma gemaakt waarin we gaan zwemmen in het Tikibad en het
nieuwe verwarmde buitenbad, avondspelen in het bos, sportochtend op het sportpark en
uiteraard bezoeken aan het attractiepark. Het vervoer en het eten gedurende de drie dagen wordt
door de school verzorgd. Met dieetwensen houden wij uiteraard rekening. U krijgt gedurende het
schooljaar nog verdere informatie over dit schoolkamp van de mentoren op de ouderavonden.
De kosten voor dit schoolkamp bedragen €105.- per persoon.

C-points
In het kader van burgerschapsvorming willen wij dit jaar starten met het uitdelen van C-points. Dit
zijn punten die je krijgt als je iets voor de maatschappij doet. Dit kan variëren van het wekelijks
helpen met opruimen aan het einde van de dag met de conciërges, tot een training geven bij de
sportvereniging of het helpen van senioren met boodschappen doen.
Van de activiteit maakt de leerling een verslag met foto(’s) als bewijs. Dit alles wordt dan
toegevoegd aan het plusdocument. Dit is een soort map/portfolio wat de leerlingen aan het eind
van hun schooltijd bij het Cburg College mee kunnen nemen naar het MBO om te laten zien wat
ze allemaal hebben gedaan. Dit sluit aan bij ons streven om een community college te zijn.

MBO niveau 2 op het Cburg College
Vanaf volgend jaar is het voor een groep basis leerlingen mogelijk om na het behalen van het
VMBO diploma bij het Cburg College een MBO opleiding niveau 2 te doen. Dit kan alleen voor
die leerlingen die voldoen aan de criteria die zijn gesteld. Deze leerlingen worden de komende
weken hierover geïnformeerd. Wij bieden de volgende richtingen aan:




Verkoper (vervolg op het profiel E&O)
Medewerker facilitair (vervolg op het profiel D&P)
Medewerker DTP (vervolg op het profiel MVI)

Voor meer informatie hierover kan u contact opnemen met dhr. Rood of dhr. Liefhebber.
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Laatste keer een brief per post
Dit zal in principe de laatste keer zijn dat er een brief per post zal worden verstuurd. Wij gaan
hierna over op het digitaal versturen van de brieven via magister. Het is dus van belang dat wij
een goed werkend email adres hebben. Deze brief zal ook via magister worden verstuurd. Mocht
u deze niet digitaal hebben ontvangen, verzoek ik u contact op te nemen met de administratie om
te regelen dat we een juist emailadres in ons systeem hebben staan zodat u geen informatie
mist.
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