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exameninformatie
examenkandidaten
Inschrijving herkansing: 5-7 december
De leerlingen uit de examenklassen kunnen zich inschrijven voor de herkansing van een toets uit de afgelopen toetsperiode. Dit kan
van dinsdag 5 december tot donderdag 7 december 9.00 uur.
Herkansing: 14 december
De herkansingen staan gepland op donderdag 14 december. Het rooster zal na de inschrijvingen worden gepubliceerd op de website
onder het kopje rooster. Uiteraard wensen we de examenkandidaten veel succes.
Mentoravond examenkandidaten: 6 december
Op 6 december staat de ouderavond gepland voor de ouder(s)/verzorger(s) van de examenkandidaten. U ontvangt bij het rapport een
brief met daarin de wijze waarop u zich kunt aanmelden.

verkort rooster
Op dinsdag 5 december is er in verband met Sinterklaas een verkort rooster. Er zijn maximaal 5 lessen van 45 minuten.

mentoravond alle klassen (behalve examenklassen)
Op 11 december staat de mentoravond gepland. U wordt in de gelegenheid gesteld om de resultaten en het functioneren van uw
zoon/dochter te bespreken met de mentor. U ontvangt bij het rapport een brief met daarin de wijze waarop u zich kunt aanmelden.

van de decanen
Informatiemarkt voor leerlingen van mavo 3 en hun ouders
Op donderdagavond 11 januari wordt in het
gebouw van Scala, Meulenspie 2 Teteringen, een
voorlichtingsavond gehouden voor alle vmbo
3 leerlingen van vmbo 3 van Breda e.o en hun
ouders.
Meer dan 75 verschillende MBO-opleidingen geven
een presentatie over hun onderwijs. De leerlingen
hebben een boekje ontvangen waarin alle informatie over deze avond te vinden is. Leerlingen moeten
zich digitaal aanmelden en schrijven zich in voor 2
voorlichtingsronden. Inschrijven voor deze avond is
mogelijk van 20 november tot en met 8 december.
Deze informatiemarkt is een goede voorbereiding
op de profielkeuze en de keuze voor een vervolgopleiding. Wij verwachten uw kind in ieder geval deze avond en u bent ook van harte
welkom!
Meeloopdagen voor mavo 4
Alle leerlingen in mavo 4 krijgen de mogelijkheid zich in te schrijven voor een of meer meeloopdagen bij een vervolgopleiding. Door
een dagdeel mee te lopen krijgt de leerling een beter beeld van de opleiding en op van de manier er onderwijs gegeven wordt. De
inschrijving voor zo’n meeloopdag gaat via de MBO-school en de leerling moet zelf de inschrijving verzorgen. 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.
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Gastlessen Jet Net voor leerlingen uit 3 havo en 3 vwo
Een medewerker van Shell Moerdijk gaat met de leerlingen op een interactieve manier in gesprek over de zeven bètawerelden. Voor de
leerlingen wordt hiermee zichtbaar welke werkzaamheden bij een bedrijf zoals Shell worden uitgevoerd. Daarnaast gaan leerlingen aan
de hand van proeven zelf aan de slag. Na afloop gaan ze met elkaar in gesprek en bekijken ze of één van deze bètawerelden aansluit bij
hun capaciteiten en interesses.

Kennismaking Techniekweek Avans Hogeschool
Op 30 oktober hebben alle havo 3-klassen kennis gemaakt met Avans Hogeschool. Naast de rondleiding en de informatie over wat studeren nu eigenlijk is, hebben leerlingen meegedaan aan allerlei proeven. Deze proeven hadden een link met opleidingen in de volgende
interessegebieden; aarde & milieu, exact & informatica en techniek.
Hieronder ziet u een impressie van deze middag.

terugzien webinar ‘Studiefinanciering, hoe werkt het?’
Op 5 oktober zond DUO een webinar ‘Studiefinanciering, hoe werkt het?’ uit voor leerlingen en ouders van leerlingen in examenklassen
in het voortgezet onderwijs. Een webinar is een live uitzending via internet die kijkers vanaf hun eigen computer kunnen volgen. Het
webinar is nog een jaar lang terug te kijken op https://duo.nl/webinar.
Inhoud webinar
Het webinar biedt informatie over de basisprincipes van studiefinanciering voor het hoger onderwijs. Ook het aanvragen en gebruik van
de OV-kaart en alles over lenen en terugbetalen komen aan de orde. Aan de hand van rekenvoorbeelden kunnen aankomende studenten zelf berekenen hoeveel geld ze nodig hebben om een studie te kunnen volgen.

Newmancollege - nieuwsbrief 3 - 30 november 2017

activiteiten mavo afdeling
Van maandag 18 tot en met donderdag 21 december zullen er geen reguliere lessen voor de mavoafdeling zijn i.v.m. onderstaande
activiteiten:
Voor klas 3 mavo: Projectweek met het thema: ‘Gezondheid’
Voor klas 2 mavo; projectweek met het thema: ‘Wie ben ik’
Voor klas 4 mavo: stageweek

Themaweek mavo 3: Gezondheidsweek
De week voor de kerstvakantie staat voor de leerlingen van mavo 3 volledig in het teken van gezonde lifestyle. De gehele week
zullen de leerlingen met veel enthousiasme aan de slag gaan met onderwerpen als voeding, beweging, verslaving en EHBO. Dat gaat
afwisselend van rustig samen overleggen hoe de stabiele zijligging aangelegd moet worden tot zwetend vol fanatisme een maximale
hartslag bereiken door een intensieve workout die wordt begeleid door een sportinstructeur. Op woensdag zullen we per fiets afreizen
naar Hulten om daar twee agrarische bedrijven te bezoeken. We zullen hier bekijken waar het gezonde voedsel oorspronkelijk vandaan
komt. Op donderdagmiddag staat het thema Voeding centraal. De leerlingen zullen aan de slag gaan met drie workshops waarbij ze
zelf allerlei verschillende gezonde gerechten zullen bereiden.
We zullen de week met de leerlingen gezamenlijk afsluiten door de zelfbereide gerechten te nuttigen en een toast te doen op de
welverdiende vakantie.

Newmanlezing 2017
Op 14 november werd de jaarlijkse Newmanlezing verzorgd door Eppo van Nispen tot Sevenaer. Hij was tot enkele uren voor de lezing
directeur van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) tot hij hoorde dat hij werd aangesteld als directeur
van Beeld en Geluid in Hilversum.
Zijn lezing had als onderwerp ‘de puber’, die we zo overigens helemaal niet zo moeten noemen, blijkt uit zijn pleidooi voor begrip voor
het jonge volkje.
De zaal zat vol. 300 toehoorders en ze waren doodstil, bang om iets te missen. Eppo sprak uit eigen ervaring en bracht de nodige
knelpunten naar voren. Hij betrok ouders erbij en als een volleerd cabaretier wist hij de zaal te boeien. De toehoorders moeten na afloop het gevoel hebben gehad dat ze een avondje naar de schouwburg waren geweest. De mensen die we gesproken hebben, waren
onverdeeld enthousiast.
Dank aan de oudercommissie die deze avond had georganiseerd.
De power point van deze avond vindt u HIER.
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The International Award for Young People: een intensief proces
17 november 2017, rond 15.00 uur
De plaats is Moergestel. We bevinden ons in cultuurcentrum Den Bogaard waar we opnieuw getuige zullen zijn van een uitreiking van een
aantal bronzen awards in het kader van The International Award for Young people. Shinichi Hezemans, Sam van Kuijk, Arla Snieder, Lauren
Haanskorf, Daphne van den Burg, Elle van den Burg, Ivo van der Wolf, Diantha van Rooij en Siena van Rooij zijn dit jaar de jonge mensen die
deze Award in ontvangst gaan nemen in het bijzijn van hun ouders, hun begeleiders, de directie van Award Nederland, een aantal gouden
Awardbezitters en een grote groep mede-Awardians uit Noord-Brabant. Het belooft een mooie bijeenkomst te worden.
Wat eraan vooraf ging: oktober 2016
Voorzichtig gaan Shinichi, Sam, Arla, Lauren, Daphne, Elle, Ivo, Diantha en Siena op zoek naar mogelijkheden om te voldoen aan de eisen die
The International Award for Young People aan hen stelt. In overleg met hun begeleiders komen zij stapje voor stapje dichter bij een duidelijke
formulering van wat zij de komende tijd willen bereiken op drie gebieden: Sport, Skill en Maatschappelijke Betrokkenheid.
Is het gemakkelijk om tot een duidelijke definitie van hun persoonlijke doelen te komen? Dat is het zeker niet: een aantal van hen heeft daar
moeite mee, maar dat is niet erg. Dit kenschetst het proces: stapje voor stapje dichter bij die definitie en dichter bij het te bereiken doel.
Voorjaar 2017
Alle kandidaten zijn goed op weg: sommige doelen zijn intussen bereikt en hun persoonlijke coaches zijn tevreden. Het wordt tijd aan de
expeditie te gaan werken. Straks, aan het eind van het schooljaar, zullen ze een stevige tweedaagse wandeling gaan doen door de Loonse en
Drunense Duinen: de expeditie! Ergens in de lente van 2017 bereiden de kandidaten in overleg met hun begeleiders de expeditie voor: wie
rijdt, wie koopt de pasta, wie heeft er een rugzak of een tent, en welke route stippelen we uit door dit zanderige gebied? Veel te doen. Veel
voor te bereiden. Veel om naar uit te kijken.
8 en 9 juni 2017
In de vroege ochtend worden de zware rugzakken uit de auto’s getild. Een laatste overleg vindt plaats. Een enkeling kijkt intensief naar zijn
kompas. De tocht begint en de ouders zwaaien: tot morgen! Daar gaan ze: het zand van de Loonse en Drunense Duinen in voor een tweedaagse tocht van in totaal 24 kilometer, met alles op de rug: eten, kleding, tenten, gasflesjes, slaapzakken, matjes. Alles. De begeleiders zien
de leerlingen vertrekken. Ze weten: komt goed. Van een afstand houden zij de club gedurende dit weekend in de gaten, maar het is duidelijk.
Deze club redt zich wel.
17 november 2017, rond 17.00 uur
De uitreiking is voorbij. Onze leerlingen hebben zich goed gepresenteerd tijdens de uitreiking: we hebben weer mooie verhalen en inspirerende ervaringen uitgewisseld en beluisterd. Met een certificaat, een speld, een medaille en een ervaring rijker poseren de Bronzen Newman-Awardians voor de foto. Hun ouders zijn trots, hun begeleiders tevreden. Knap gedaan.
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Jos Maessen
Gert-Jan Witteveen
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