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150 jarig jubileum logo
In 2019 zal onze school het 150-jarig bestaan gaan vieren.
Belangrijke data:
• 17 september ouderavond klas 3A
• 17 en 18 september 10-minuitengesprekken klas 3 havo
• 18 september schoolfotograaf
voor alle leerjaren

Dat is een leeftijd die niet veel scholen in Nederland ons na
kunnen doen en daarom zullen we er ook veel feestelijke
aandacht aan gaan besteden.
Speciaal voor deze mijlpaal is een logo ontworpen dat we de
komende tijd zullen gaan gebruiken. Met trots wordt het hier
gepresenteerd.

• 2 oktober themadag docenten

Belangrijke mededelingen:
•

2 oktober alle leerlingen vrij

Onze school mag dan qua leeftijd inmiddels een
gerespecteerde ‘golden oldie’ zijn, de school leeft, bruist en
maakt volop positieve ontwikkeling door.
Beide elementen zijn in het logo verweven.
Op naar een feestelijk 2019

Te laat, wat dan?
Een leerling uit de onderbouw die te laat
komt moet dezelfde dag nablijven
in de studieruimte (1.07) na zijn/haar laatste
lesuur. Dit nablijven duurt 30 minuten.
Een leerling uit de bovenbouw die te laat
komt moet dezelfde dag nablijven
in de studieruimte (1.07) na zijn/haar laatste
lesuur. Dit nablijven duurt 30 minuten.
Heeft de leerling les t/m het 9e lesuur, dan
verschuift dit naar de dag erna na zijn/haar
laatste lesuur.
-

Als al deze maatregelen niet nagekomen worden, zal een vierkant rooster of zelfs
interne schorsing kunnen plaatsvinden.

-

Een leerling in de bovenbouw verliest bovendien het recht op een herkansing als
er nog onverantwoorde te-laat-meldingen open staan of als de opgelegde
maatregelen niet opgevolgd zijn vóór de toetsweek van de periode waar de
herkansing op van toepassing is.

3x

Bij driemaal te laat spreekt de verzuimcoördinator of mentor de leerling hierop
aan;

6x

Bij zesmaal te laat spreekt de verzuimcoördinator of mentor de leerling hierop aan
en neemt contact op met thuis. Er wordt een eerste melding gedaan bij leerplicht
en de leerling wordt uitgenodigd voor een gesprek met de ambtenaar leerplicht;

9x

Bij negenmaal te laat spreekt de verzuimcoördinator of mentor de leerling hierop
aan, neemt contact op met thuis en maakt desgewenst een persoonlijke afspraak
met de ouder(s) / verzorger(s);

12x

Bij twaalfmaal te laat gaat er een brief naar de ouders met de mededeling dat nu
de tweede melding gedaan wordt bij de leerplichtambtenaar. Vanuit leerplicht zal
een waarschuwingsbrief naar de ouder(s) / verzorger(s) verzonden worden waarin
ouders gevraagd wordt het te laat komen te stoppen. Indien er geen verbetering
optreedt, volgen verdere sancties vanuit leerplicht;

15x

Bij vijftienmaal te laat roept de leerplichtambtenaar de leerling en zijn ouder(s) /
verzorger(s) op voor een gesprek. Deze melding zal veelal resulteren in een HALTtraject voor de leerling. Indien de leerling hier niet aan meewerkt, wordt een
proces- verbaal opgemaakt waarna de rechter zich gaat bezighouden met
passende maatregelen.

Introductieweek brugklas
We kijken terug op een succesvolle introductieweek met onze brugklassen.
Een week vol diverse activiteiten, waarbij het kennis maken met elkaar centraal stond.
Tussendoor ook serieuze schoolse zaken, zoals een dictee en de schoolregels met
elkaar doornemen.
Alle ouders ook bedankt voor al het lekkers dat is klaargemaakt voor de wereldlunch! En
wat was het leuk in het klimbos, waar veel
leerlingen hun grenzen hebben leren verleggen
en elkaar daarbij geholpen hebben.
Een mooie afsluiter was de Culture Sneak,
waarbij diverse culturele instanties leuke
workshops hebben gegeven en de leerlingen ook
gelijk Schiedam hebben verkend.
De leerlingen weten nu de weg in de school,
hebben vriendschappen gesloten: het echte
schoolleven is begonnen!

Brugklassers proeven kunst en cultuur tijdens Culture Sneak Peek in Schiedam
Op vrijdag 31 augustus organiseerde Stichting Mooi Werk in samenwerking met Lyceum
Schravenlant de eerste Culture Sneak: een ontdekkingstocht van culturele activiteiten
voor brugklassers door Schiedam! In groepjes gingen de leerlingen op pad voor een
selectie uit tien verschillende workshops bij bekende culturele instellingen in de stad.
Van spoken word tot Urban Sketching, de kinderen ontdekten wat Schiedam hun
komend schooljaar allemaal aan kunst en cultuur te bieden heeft.
In het Wennekerpand, De Bibliotheek, Jenevermuseum, Stedelijk Museum, Theater aan
de Schie, het Stadsarchief en bij Stichting Mooi Werk konden de kinderen terecht voor
tien uiteenlopende workshops. Er werd enthousiast meegedaan aan de dansles, het
maken van een eigen Keith Haring kunstwerk en het schrijven vanuit je gevoel tijdens de
Spoken Wordsessie. Ook konden de leerlingen alles leren over het destilleren van
jenever in het Jenevermuseum, inclusief (alcoholvrije) proeverij, en leidden de kinderen
elkaar geblinddoekt door het Stedelijk Museum voor een ‘Blind Date’ met een gekozen
kunstwerk. De middag werd afgesloten met een gezamenlijke beatbox-sessie en overde-streepspel.
“Met deze brugklascultuurdag willen we kunst en cultuur aanbieden aan alle kinderen
die in Schiedam op school zitten. We hopen dat we het evenement volgend jaar kunnen
uitbreiden met nog veel meer leerlingen, scholen en culturele instellingen uit
Schiedam!”, vertelt Renske Dzon van Stichting Mooi Werk. “Culture Sneak brengt
kinderen in aanraking met activiteiten die zij misschien in eerste instantie niet zouden
kiezen. Het is mooi om te zien dat zij hier zo enthousiast op reageren, een succes!”,
zegt Germa Roos van Lyceum Schravenlant.

Culture Sneak is een initiatief vanuit Stichting Mooi Werk in samenwerking met Lyceum Schravenlant en
meerdere culturele instellingen in Schiedam. Dit jaar vond de eerste editie van Culture Sneak Peek plaats.
De ambitie is om dit evenement ook volgend jaar te organiseren en uit te bouwen tot een stadsbreed
eendagsfestival waarbij meerdere middelbare scholen deelnemen.

Kennismakingsdag klas 2
Op donderdag 30 augustus jl. vertrokken bijna 120 tweedeklasleerlingen, hun mentoren
en een groep BSM-leerlingen uit 5-havo met de bus vanaf onze school naar het strand
van ‘s-Gravenzande. Daar aangekomen stond er voor hen een strandwandeling van een
uur te wachten naar het strand van Hoek van Holland. Op dat strand aangekomen
stortte iedereen zich vol overgave op de verschillende sportieve activiteiten zoals het
hilarische“ rondje stok”, touwtrekken en “kwalleballen”.
Na al dit sportiefs was er voor de leerlingen voldoende tijd om uit te rusten, van de zon
en het warme zand te genieten of zelfs een duik te maken in de verfrissende zee.
Wij kijken terug op een hele leuke, gezellige en geslaagde dag.
Informatieavond klas 1 en 2
Op maandag 10 september jl. was het atrium bijzonder goed gevuld met
belangstellende ouders van leerlingen uit klas 1 en 2.
Voor hen was het de kennismakingsavond met de mentor van hun zoon/dochter.
Na een welkomstwoord van de rector ontvingen de
ouders informatie over o.a. ons digitale
betalingssysteem, ouderportaal en het reilen en
zeilen van de ouderraad.
Hierna was het tijd om met de mentor persoonlijk
kennis te maken. Tijdens deze bijeenkomst
vertelde de mentor wat dit leerjaar te brengen
heeft.
Na deze ontmoeting bestond er de mogelijkheid
om deel te nemen aan één van de aangeboden
workshops.

VECON BUSINESS SCHOOL
In september/oktober starten we weer met een nieuw programma voor onze
Business School leerlingen. Vierdeklassers havo en vwo volgen op 10
dinsdagmiddagen lessen, waarin allerlei leuke en nuttige vaardigheden worden
geleerd. Het gaat hier vooral om 'doen'. Een voorbeeld: zorg dat je binnen 15
minuten een bekende Nederlander aan de lijn krijgt. Ga er maar aan staan. En het
lukt ze meestal nog ook!
De 5 vwo-leerlingen gaan in het kader van Jong Ondernemen Junior Company een
echt eigen bedrijf opstarten. Je ziet ze vast nog wel voorbijkomen, want ze zoeken
altijd investeerders en klanten.
Onze 5 havo-leerlingen gaan 4 hele dagen workshoppen bij Hogeschool In Holland
onder de naam Business Pop Up. Ook hier leren ze weer nieuwe
ondernemersvaardigheden.
Mocht iemand geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van de Business school,
kom eens kijken bij een van onderstaande docenten. Je bent van harte welkom.
Wij, het docententeam, hebben er zin in.

