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afname rekentoets examenkandidaten

In de periode 9 tot en met 22 januari wordt de rekentoets afgenomen. De definitieve
data en tijden maken wij tijdig bekend.
•

Voor alle eindexamenkandidaten gaan de volgende regels gelden:

•

De rekentoets wordt afgenomen maar het cijfer telt niet meer mee voor het
behalen van het diploma;

•

Het cijfer wordt wel vermeld op de cijferlijst;

examenkandidaten
In de week van 22 tot en met 26 januari staat de tweede toetsweek gepland voor de examenkandidaten. In deze week worden toetsen afgenomen
in het kader van het schoolexamen. In deze week wordt voor de talen ook de landelijke toets luistervaardigheid afgenomen. Het rooster voor deze
toetsweek maken wij tijdig bekend. We wensen de examenkandidaten veel succes bij het maken van de toetsen.

toetsweek overige klassen
In dezelfde week hebben de leerlingen van de overige klassen ook een toetsweek. Per dag worden 1 of 2 toetsen afgenomen. Er zijn in deze week
verder geen lessen. De leerlingen kunnen elke dag na de afgenomen toetsen naar huis om zich voor te bereiden op de toetsen van de volgende
dag. Het rooster maken wij tijdig bekend. We wensen de leerlingen veel succes.

Van de decanen
loopbaanoriëntatie en –begeleiding in mavo 3
In mavo 3 worden de leerlingen voorbereid op het kiezen van een vakkenpakket en het kiezen van een opleiding. Daartoe worden verschillende
activiteiten georganiseerd, ook in samenwerking met andere mavoscholen, het MBO en het bedrijfsleven. Tijdens de studieles wordt er aandacht
besteed aan het in kaart brengen van interesses, kwaliteiten en eigenschappen van leerlingen.

MBO informatiemarkt
Op donderdag 11 januari 2018 wordt in het gebouw van Scala, Meulenspie 2 Teteringen, een voorlichtingsavond gehouden voor alle vmbo 3
leerlingen van Breda e.o. en hun ouders. Meer dan 75 verschillende opleidingen geven een presentatie over hun onderwijs. De leerlingen uit mavo
3 hebben zich inmiddels
digitaal ingeschreven. Een bevestiging van hun keuze ontvangen ze binnenkort op hun emailadres.
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een opleiding goed bekeken
Op dinsdagmiddag 13 maart 2018 volgen alle leerlingen van mavo 3 een programma naar keuze op één van de MBO scholen van ROC West Brabant. De
leerlingen maken kennis met één van de sectoren administratie, handel, horeca en dienstverlening, groen, techniek en zorg en welzijn. Deze activiteit,
‘Een Opleiding Goed Bekeken’, heeft vooral een praktisch karakter. In de vorm van spelopdrachten en praktijkopdrachten krijgen de leerlingen zicht op
het werk in de door hen gekozen sector. Vlak na de kerstvakantie gaan de leerlingen tijdens de studieles kennismaken met het
programma- aanbod. Via de website www.rocwb.nl/eogb kunt u thuis alvast met uw zoon of dochter het aanbod bekijken. Door op een plaatje te klikken
vindt u meer informatie over de opleiding, een filmpje en een overzicht van open dagen. Dit is alvast een goede voorbereiding op de studieles. In de
studieles wordt meer informatie gegeven over het inschrijven. Inschrijving is mogelijk tot 24 januari 2018.

meeloopdagen voor mavo 4
Alle leerlingen in mavo 4 krijgen de mogelijkheid zich in te schrijven voor een meeloopdag(en) bij een vervolgopleiding. Door een dagdeel mee te lopen krijgt de leerling een
beter beeld van de opleiding en op welke manier er onderwijs gegeven wordt.
De inschrijving voor zo’n meeloopdag gaat via de MBO-school en moet de leerling zelf
regelen. Meer informatie staat op de site van de betreffende school.
Vervolgens vraagt uw zoon of dochter verlof aan door het invullen van een verlofbriefje
voorzien van uw handtekening. Dit verlofbriefje levert uw zoon of dochter in bij de decaan
Mw Leijten.

open dagen in het MBO
In januari houden de meeste MBO-scholen open huis. Met name voor de leerlingen van mavo 3 en 4 is het heel belangrijk om opleidingen te onderzoeken. Op deze manier kunnen ze zich oriënteren op hun vervolgmogelijkheden. U kunt de data van de open dagen vinden op de websites van de
betreffende scholen.

aanmelding leerlingen van mavo 4 op het MBO
Leerlingen van mavo 4 die na dit schooljaar doorstromen naar het MBO dienen zich voor 1 april 2018 aan te melden bij de betreffende opleiding. De
aanmelding bestaat uit twee onderdelen:
1. De leerling meldt zich digitaal aan via de website van de betreffende MBO-opleiding.
2. De leerling vult een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) in en stuurt dit naar de opleiding. De leerlingen hebben allemaal tijdens de studieles een code
ontvangen waarmee ze een account kunnen aanmaken dat toegang biedt tot het DDD. In dit DDD vullen de leerling, de ouders en de mentor gegevens
in die van belang zijn voor de vervolgopleiding. Met deze informatie kan men de begeleiding op het MBO optimaal vorm geven. De leerlingen zijn
verantwoordelijk voor het DDD. Op het MBO vindt altijd een intakegesprek plaats. Het is niet vanzelfsprekend dat een leerling aangenomen wordt op
de opleiding van zijn of haar keuze. Indien nodig hanteren opleidingen een zogenaamde ‘verlengde’ intakeprocedure. Mocht u nog vragen hebben over
bovenstaande of wilt u een gesprek samen met uw zoon of dochter, neemt u dan contact met mevrouw Leijten (decaan mavo).
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aanmelding voor havo 4 (van leerlingen van mavo 4)
Hoe verloopt de procedure van toelating en aan welke eisen moet je voldoen? Alle informatie hierover kun je vinden op de Newmansite:
https://newmancollege.nl/nieuwe-leerlingen-/van-mavo-4-naar-havo-4

gastlessen Jet-Net voor leerlingen uit 3 havo
Op 15 januari gaat een medewerker van Shell Moerdijk met de leerlingen op een interactieve manier in gesprek over de zeven bètawerelden. Voor de leerlingen wordt hierdoor zichtbaar welke werkzaamheden bij een bedrijf zoals Shell worden uitgevoerd. Daarnaast gaan leerlingen aan de hand van proeven
zelf aan de slag. Na afloop wordt met elkaar in gesprek gegaan of één van deze bètawerelden aansluit bij de capaciteiten en interesses van de leerlingen.
Hieronder een impressie van de gastles van Jet-Net op 11 december aan 3 vwo.

HBO-Oriëntatiemiddag havo 4
Op dinsdag 16 januari bezoeken alle leerlingen van havo 4 één van de opleidingen van Avans Hogeschool of de NHTV. Beide instellingen geven onze
leerlingen de gelegenheid om uit een aanbod van 16 opleidingen een keuze te maken. Elke opleiding laat in de vorm van een workshop de leerlingen nader
kennismaken met de inhoud en de onderwijsvorm. De HBO-Oriëntatiemiddag begint om 13.15 uur en eindigt om 15.30 uur. Voor alle leerlingen van havo 4
vervallen de lessen vanaf 12.15 uur.

studiedag personeel, leerlingen lesvrij
In verband met de studiedag van het personeel op maandag 29 januari vervallen deze dag de lessen.

ouderavond vakdocenten
Op dinsdag 30 januari bent u in de gelegenheid om met de vakdocenten in gesprek te gaan over de resultaten en het welbevinden van uw zoon of dochter. U
krijgt hiervoor tijdig de gelegenheid om u in te schrijven.

voorleeswedstrijd
Op vrijdagochtend 22 december zal in de aula van het Newmancollege alweer voor de zevende keer de voorleeswedstrijd plaatsvinden, waarin tien brugklassers zullen strijden om de titel van ‘Voorleeskampioen van het Newmancollege 2017-2018’.
De winnaar of winnares van deze spannende wedstrijd zal onze school gaan vertegenwoordigen bij de Bredase voorleeswedstrijd en zal natuurlijk een
passende prijs winnen.
Ook voor de rest zal het een spannende ochtend worden, want een van de juryleden zal niemand minder dan de bekende jeugdboekenschrijfster Mirjam
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Mous zijn. Uiteraard gaan de leerlingen haar van alles en nog wat vragen. Wie weet is er na afloop ook nog gelegenheid om met Mirjam Mous op de
foto te gaan, of een boek van haar te laten signeren.
Wij hopen op een spannende strijd, maar vooral op veel inspirerende fragmenten.

O-uren
Vakondersteuning periode 2
Op 11 januari start de tweede periode van het O-uur vakondersteuning. Op maandag 8 januari sluit de inschrijving daarvoor. Inschrijven gebeurt via
Magister > Elo > inschrijvingen. Deze 2e periode van het O-uur eindigt de laatste donderdag voor de voorjaarsvakantie. Na de voorjaarsvakantie start
periode 3 van het O-uur en kunnen de leerlingen zich daar opnieuw voor inschrijven in de week voor de voorjaarsvakantie en tijdens de vakantie. Zie
de ELO van uw zoon/dochter voor meer informatie.

Ouderavond dinsdag 9 januari
Op 9 januari staat de ouderavond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen uit het derde leerjaar havo en atheneum gepland. Tijdens deze ouderavond wordt aandacht besteed aan de pakketkeuze van de leerlingen, de planning daarvan en het belang van deze keuze. We gaan ervan uit dat de
leerlingen ook met de ouders grondig bespreken wat hun wensen zijn ten aanzien van het pakket van hun keuze. Daarnaast wordt op deze avond
voorlichting gegeven over de buitenlandreizen: Voor havo 3 en atheneum 3 gaat het om de uitwisseling met Italië en Denemarken en de reis van de
technasiumleerlingen naar Engeland. Voor de mavoleerlingen wordt informatie gegeven over de reis naar Tsjechië.
Programma:
18.30 uur: mavo 3 pakketkeuze en reis naar Tsjechië, inloop 18.15 uur
19.30 uur: havo en vwo 3 pakketkeuze en uitleg reizen, inloop 19.15 uur

Toetsweek
In de week van 22 januari vindt de eerste toetweek van dit schooljaar plaats. De leerlingen worden tijdig geïnformeerd over de stof van de toetsen
in Magister. Een goede voorbereiding op de toetsen is van groot belang daarom staat het rooster voor de kerstvakantie op internet voor alle klassen.
Uiteraard wensen we onze leerlingen heel veel succes tijdens de toetsweek.

Ouderavond vakdocenten 30 januari
U ontvangt op dinsdag 16 januari een email met daarin een link waarmee u zich tot en met vrijdag 19 januari kunt inschrijven voor de vakdocentenavond. Er kunnen maximaal 2 gesprekken per kind worden aangevraagd. Als uw kind in mavo 2 of klas 3 zit, kunt u van deze gelegenheid gebruik maken om informatie te vragen of de uitgebrachte adviezen in verband met de pakketkeuze voor komend schooljaar. U ontvangt op dinsdag 16 januari
een email met daarin een link waarmee u zich tot en met vrijdag 19 januari kunt inschrijven voor de vakdocentenavond.

correctie en aanvulling Newmanlezing 14 november
In de vorige oudernieuwsbrief heeft u een stukje kunnen lezen over de Newmanlezing van 14 november jl. door Eppo van Nispen tot Sevenaer. De link
die verwees naar de power point presentatie van deze avond werkte helaas niet. De link vindt u hier

de adventskrans
De adventskrans hangt alweer een paar weken in de hal. Omdat we nog steeds de vraag krijgen waarom er maar één kaars brandt, of waarom er 2 of 3
of 4 branden, lijkt het ons zinvol om de traditie eens uit te leggen.
Een adventskrans is een hangende ronde krans van gevlochten dennen- of sparrengroen als symbool van hoop, met vier kaarsen waarvan tijdens de
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advent er elke week één meer wordt aangestoken. Op de laatste zondag voor Kerstmis branden dus alle kaarsen.
De kaarsen staan symbool voor het komende licht, de geboorte van Jezus.
Het woord ‘advent’ is afkomstig van het Latijns woord adventus wat komst betekent.
De adventskrans symboliseert de aarde, de wereld. Hij staat ook voor het terugkomen van de jaargetijden. De vier kaarsen op de krans geven niet alleen de
vier weken van voorbereiding aan, maar ook de vier windstreken noord, zuid, oost en west.

Gratis Office 365
Als school hebben wij een onderwijsovereenkomst met Microsoft over het gebruik van software. In het kader van deze overeenkomst zijn er voor iedere
leerling 5 gratis licenties beschikbaar van Office 365. Dit zeer uitgebreide pakket omvat onder meer Word, Excel, Outlook en Powerpoint.
Om gebruik te kunnen maken van deze licentie, dient de leerling in te inloggen met het e-mailadres van school (skvn[leerlingnummer]@skvob.nl) op de
volgende site:
https://login.microsoftonline.com/nl
Dit mailadres bestaat uit de inlognaam voor computers op school met de toevoeging @skvob.nl.

Als je dit e-mailadres intypt, word je doorgeleid naar de Office inlogpagina van school via IT-Workz. Na inloggen op die pagina met je e-mailadres van school
en je wachtwoord kom je in je Microsoft Office 365 account.
Daar staat er rechtsboven: “Office 2016 installeren” en “andere installaties”. Als je op “andere installaties” klikt kom je in een
scherm van waaruit meer instellingen mogelijk zijn.

Zoals gezegd kunnen er gelijktijdig 5 licenties van Office 365 gebruikt worden op verschillende devices (computer, laptop, tablet).
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Het puberbrein
Waarom maken ze hun huiswerk niet? Waarom komen altijd te laat? Waarom veranderen ze al na drie weken van opleiding? Waarom moeten hun eigen dingen NU en jouw dingen STRA-HAKS? Ze doen zelden wat je vraagt. Ze komen hun bed niet uit en zijn nooit op tijd. Ze zijn verkleefd met hun mobiel.
Of ze nu 12 of 20 zijn, pubers voelen voor volwassenen vaak alsof ze een vreemde levensvorm zijn. En ze hebben gelijk: we snappen ze echt niet meer.
CJG Breda organiseert op donderdagavond 25 januari
‘HET PUBERBREIN’
met
dr. Aletta Smits
Alles wat je moet weten over wat je puber beweegt, en hoe je hem of haar in beweging kunt krijgen.
Aletta Smits legt deze bijeenkomst op haar eigen humoristische wijze uit hoe het puberbrein het pubergedrag stuurt en hoe (professionele) opvoeders
hiermee kunnen omgaan.
Locatie: De Avenue, Waterstraat 5, 4811 WZ Breda
Aanvang: inloop vanaf 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur tot 21:30 uur. Daarna is er gelegenheid om nog wat te drinken en met elkaar na te praten.
Aanmelden: kan via www.cjgbreda.nl/het-puberbrein.
De toegang is gratis.
Graag tot ziens op 25 januari!

Wij wensen u een mooie Kerst
en
een gezond en succesvol 2018.
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