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  AGENDA 

Hieronder vindt u een aantal 

belangrijke data voor de komende 

periode: 

 

Donderdag 22 december 

Deze dag wordt er een kerstbuffet 

verzorgd voor alle leerlingen. 

Samen zullen we het jaar afsluiten 

en wensen we iedereen een 

welverdiende vakantie toe. 

Vrijdag 23 december 

Start kerstvakantie. De leerlingen 

zijn op die dag vrij.  

Maandag 9 januari  

De vakantie is voorbij, deze lesdag 

is de eerste dag na de vakantie. 

 

SCHOOLONTWIKKELINGEN 

Sinds 1 augustus 2022 is de Argo 

van 24 leerlingen gegroeid naar 39 

leerlingen. Dit brengt voor de 

school veranderingen met zich 

mee. Wij zijn blij dat Wendy 

Haselager ons team is komen 

versterken en wensen Wendy veel 

werkplezier toe. 

Door de toename van het aantal 

leerlingen, hebben we ervoor 

gekozen om in januari te starten 

met een observatiegroep.  

 

Een andere belangrijke 

schoolontwikkeling is ons online 

onderwijssysteem, SomToday. 

Achter de schermen vraagt de 

migratie van Magister naar 

SomToday meer dan we gehoopt 

hadden. Het streven is om begin 

2023 SomToday in werking te 

kunnen stellen, waardoor 

betrokkenen inzicht krijgen in de 

schoolse vorderingen van de 

leerlingen. Daarnaast gaan we 

werken met de Hoy app. Deze app 

ondersteunt de communicatie 

tussen leerlingen, 

ouder(s)/verzorger(s) en de 

mentoren.  

 

WIJZIGING MANAGEMENT 

Vanaf het nieuwe jaar zal Marloes 

Lijbaart als teamleider op school 

komen werken. Marloes werkt 

tevens als lid van het managment 

op de Argo in Terneuzen. Zij zal 

samen met Anne Matze en Jan 

Heijstek het management team 

vormen.  

 

INFORMATIE AVOND 

Omdat de school niet alleen van 

naam veranderd is, maar deels 

ook qua vorm en inhoud, zullen wij 

in het nieuwe jaar een 
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  informatieavond voor alle 

ouder(s)/verzorger(s) organiseren. 

Tijdens deze avond kunnen we 

elkaar op een informele manier 

leren kennen en jullie een kijkje 

geven in de school. 

 

MEDEZEGGENSCHAP 

Omdat een fijne samenwerking 

met ouder(s)/verzorger(s) voor ons 

van groot belang is, zijn wij op 

zoek naar ouder(s)/verzorger(s) 

die vanuit een adviserende rol de 

school in de toekomst verder 

kunnen helpen ontwikkelen. Mocht 

je hier interesse in hebben, laat dit 

gerust weten door een e-mail te 

sturen naar Marloes, 

m.lijbaart@ozeo.nl   

 

VOORTGANGSGESPREKKEN 

De leerlingen van de Argo hebben 

allemaal hun eigen 

ontwikkelperspectief plan, ook wel 

OPP genoemgd. Deze plannen 

zijn van belang om de ontwikkeling 

van de leerlingen op te kunnen 

volgen.  

In week 7 van 13 t/m 17 februari, 

vinden de evaluaties plaats van de 

OPP’s. U ontvangt hier eind 

januari een uitnodiging voor.  

 

FIJNE VAKANTIE 

Wij wensen u allen hele fijne, 

warme en goede feestdagen toe 

en zien elkaar graag weer in 2023! 

 

 
 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jan Heijstek 
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