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Belangrijke data:
• 2 oktober themadag docenten
• Ma 8 okt t/m vrij 12 okt klas 4
Zeelandreis

PERSONEEL
Helaas is de heer Siwpersad nog niet in voldoende mate hersteld om zijn
werkzaamheden (lessen aardrijkskunde) te kunnen hervatten.
Deels hebben wij het intern kunnen oplossen en voor de lessen in het derde
leerjaar (havo en vwo) neemt mevrouw M. Koopmans de lessen waar.
Vanaf medio oktober zal mevrouw Ooms, docente Engels, een periode
buitengewoon verlof opnemen. Haar lessen zullen worden overgenomen
door mevrouw G. Karlsen.
Wij wensen beiden veel succes toe.

Belangrijke mededelingen:
•

2 oktober alle leerlingen vrij

CORVEEVRIJE SCHOOL
Sinds de start van dit schooljaar hebben we een corveevrije school.
Groepjes onderbouwleerlingen hielpen voorheen de conciërges na iedere
pauze om de school schoon te houden. Nu gooit elke leerling zijn afval in de
daarvoor bestemde afvalbak en corvee is niet meer nodig!
Zie bijgevoegde foto - meteen na een grote pauze gemaakt.
Compliment aan alle leerlingen

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3
Op maandag 17 en dinsdag 18 september jl. was er voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van
de derde klas de gelegenheid om kennis te maken met de mentor van hun kind.
Naast een gemeenschappelijke kennismaking waren er ook 10-minutengesprekken georganiseerd
tussen ouder, hun kind en de mentor.
Hiervoor is gekozen om een zo goed mogelijke invulling te geven aan de driehoek
kind/ouder/school.
Tijdens deze gesprekken vertelde de leerling aan de ouder(s) en de mentor wat hij of zij zal gaan
ondernemen (een gezonde studiehouding en studie-inzet) om het derde leerjaar succesvol te
doorlopen.
De voorbereiding voor dit gesprek heeft plaatsgevonden tijdens het mentoruur. Of de leerling heeft
voldaan aan zijn/haar verwachtingen zal tijdens het ophalen van rapport 1 besproken worden.

INFORMATIEAVOND BOVENBOUW
Dinsdag 11 september hadden de ouders van bovenbouwleerlingen zich verzameld in het atrium. Het
was een druk bezochte avond. Het programma bestond o.a. uit voorlichting over het betalingssysteem
WIS, het Ouderportaal en verder kwam het onderwerp ouderparticipatie aan de orde. Ouders werden
opgeroepen zich op te geven voor de speeddateavond voor klas 4, waarbij leerlingen informatie
verkrijgen over verschillende, op universitair of hbo-niveau, beroepen en de nodige vragen kunnen stellen.
Dit leverde al gelijk twee spontane aanmeldingen op. Leuk!
Aansluitend was er tijd ingeruimd om niet alleen kennis te maken met de mentor, maar ook om informatie
te krijgen over specifieke zaken die een bepaald leerjaar betreffen.
Vervolgens kregen de ouders voorlichting over de verschillende werkweken (Burgh Haamstede,
Serooskerke en Londen).
Lyceum Schravenlant vindt het belangrijk dat ouders zich voor deze avonden opgeven, omdat we het
contact met ouders als een van de pijlers van het succesvol doorlopen van de studie van de leerlingen
beschouwen.

VAN DE DECANEN: LOB
Bezoek 5 havo aan de Hogeschool Rotterdam
Woensdag 3 oktober gaan alle leerlingen uit 5 havo naar de HRO.
In de vierde klas zijn ze bij Inholland op bezoek geweest, waar ze informatie kregen over verschillende
opleidingen. Nu gaan ze dus naar de HRO voor informatie over studiekeuze, aanmelding en wat er
allemaal komt kijken bij studeren in het hbo.
In de ochtend gaan de klassen 5H1 en 5H3 (10.15 – 12.30) en in de middag 5H2 en 5H4 (13.15 – 15.30).
De leerlingen moeten op eigen gelegenheid naar de Rochussenstraat 198 gaan. Ze hebben daarover een
mail gekregen. De rest van de dag zijn ze vrij.
Ter voorbereiding op het bezoek moeten de leerlingen een boekje invullen (Kies bewust), dat ze na afloop
mee naar huis kunnen nemen.
De leerlingen kunnen zich trouwens ook weer aanmelden voor proefstuderen, Open Dagen, etc. Het is
heel belangrijk, dat ze dit doen. Daarom het dringende verzoek aan u om uw kind te stimuleren zich
hiervoor op te geven.
Informatieavond ouders bovenbouwleerlingen
Dinsdag 16 oktober is er voor de ouders van de bovenbouwleerlingen een informatieavond over
studiekeuze en studeren in het hbo/wo.
De avond begint om 19 uur (inloop vanaf 18.45 uur )met een algemene inleiding over studeren in het hbo
door mevr. Jeany van Beelen van Hogeschool Inholland. Na een korte pauze zijn er twee presentaties
waaruit u kunt kiezen: de heer Gerard Hogendoorn van de Erasmus Universiteit vertelt over studeren aan
de universiteit en de heer Rik Roelfzema van Hogeschool Inholland zal u vertellen over de psychologie
van het kiezen en welke rol u als ouder daarbij heeft.
U wordt verzocht om vóór 9 oktober door te geven welke van deze twee presentaties u wilt bijwonen. U
krijgt hierover een mail met nadere informatie.

KLANKBORDGROEP
Docenten, afdelingsleiders en medewerkers overleggen regelmatig over de gang van zaken op school.
Ieder brengt zijn ervaringen in en samen proberen we de organisatie steeds verder te optimaliseren.
Leerlingen geven in hun eigen klankbordgroep aan hoe zij de school beleven en ook dat nemen we mee
in de verbeteringen.
Wij willen ook de ouders graag mee laten denken in een klankbordgroep. U als ouder hoort thuis van alles
over school en de wijze waarop de leerlingen het een en ander beleven. Daarnaast heeft u zelf ook
rechtstreeks met de school te maken. Wij willen uw aandachtspunten en ideeën dan ook graag
meenemen. We kennen al enkele jaren een klankbordgroep van ouders in de onder- en bovenbouw. We
wisselen graag onze ideeën uit met de ouders die hieraan deelnemen. Niet om te klagen over alles wat
fout is, maar om samen te zoeken naar de verbeteringen.
Op de ouderavonden hebben we u al meegedeeld dat wij ook dit jaar weer ouders zoeken die met ons
mee willen denken. Er zijn al best wat aanmeldingen binnengekomen, maar er kunnen zeker nog meer
ouders bij! We komen gemiddeld zo’n drie keer per jaar bij elkaar (meestal aan het eind van de dag). De
bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur. Er is een klankbordgroep voor de onderbouw, de
bovenbouw van het havo en een voor de bovenbouw van het vwo.
Wij nodigen u uit zich op te geven voor een van de klankbordgroepen. Om dit te doen kunt u een mail
sturen naar de afdelingsleider van de afdeling waar uw zoon of dochter in zit.
Onderbouw klas 1: mw. W. de Leeuw: lee@schravenlant.nl
Onderbouw klas 2 en 3: dhr. M. Emaus: ema@schravenlant.nl
Havo bovenbouw: mw. drs. A.M. Nienkemper: nie@schravenlant.nl
Vwo bovenbouw: dhr. drs. W. Poesiat: poe@schravenlant.nl

10 OKTOBER DAG VAN DE DUURZAAMHEID
Een dag die wij op Lyceum Schravenlant niet zomaar voorbij laten
gaan.
In de ochtend zal er een presentatie zijn voor de brugklassen over
de fast fashion industrie.
Vanaf de kleine pauze zal er in het atrium gewerkt worden aan een
kunstwerk “het wereldkleed voor de vrede” met recycle materiaal.
Voor meer informatie over het wereldkleed van de vrede zie
volgende link: http://www.meredia.nl/wp-content/uploads/Flyer-A5Wereldkleed-voor-Vrede-proef.pdf

OP NAAR ZEELAND!
In de week van 8 oktober vetrekken de leerlingen van de vierde klassen richting het mooie Zeeland.
Dit stukje Nederland staat niet alleen bekend om de Deltawerken maar ook om toerisme, zeehonden,
bruinvissen en natuurlijk de Zeeuwse bolus. Een lekkernij gemaakt van onder andere boter, kaneel en
suiker.
De leerlingen met een NG/NT–profiel verblijven in een veldstudiecentrum in Serooskerke en de
leerlingen met een CM/ EM–profiel verblijven in Burgh Haamstede bij ‘De Schouwse Boer’ een paar
kilometer verderop.
Beide groepen volgen een eigen programma, maar de achtergronden van de werkweek zijn hetzelfde.
De overstap van de onderbouw naar de bovenbouw is in het voortgezet onderwijs best een grote stap.
In de onderbouw wordt bij veel vakken een solide basis gelegd, waarop in de bovenbouw wordt
voorgebouwd, waarbij per vak de diepte wordt ingegaan (het aantal vakken dat een leerling volgt, is in
de bovenbouw ook minder).
Het betekent dat van leerlingen meer inzicht wordt gevraagd en een actief onderzoekende houding.
In de werkweek maken de leerlingen op een praktische wijze kennis met de deels andere manier van
werken en leren in de bovenbouw. Dat is ook de reden dat de werkweek al in het begin van het
schooljaar plaatsvindt.
Daarnaast worden leerlingen in de bovenbouw op een andere wijze gegroepeerd, naar profiel en
daarbij behorende vakken én er stromen in het vierde leerjaar veel leerlingen in van andere scholen.
Kortom, de leerlingsamenstelling is anders dan in de onderbouw en de werkweek heeft dus ook als
functie dat leerlingen elkaar beter leren kennen.
Om bovengenoemde redenen vinden wij deze werkweek zo belangrijk dat wij het verplicht hebben
gesteld.

