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  SCHOOLONTWIKKELINGEN 

Graag nemen we u mee in de 

ontwikkelingen van de school van 

de afgelopen weken. 

 

We zijn gestart met het werken in 

SomToday, een nieuw 

leerlingvolgsysteem. Als het goed 

is kunt u hierop inloggen en de 

voortgang van uw zoon/dochter 

volgen. Mocht dit niet het geval 

zijn, graag een berichtje naar de 

groepsdocent. 

 

De school heeft er een extra klas 

bij, de observatiegroep. Deze 

groep is opgestart vanuit 

verschillende redenen, sommige 

groepen zitten vol en in andere 

groepen zijn nog wel plaatsen. 

Daarom is voor leerlingen die niet 

in reguliere groepen terecht 

kunnen de observatiegroep 

gestart. Zo hopen we leerlingen 

tegemoet te kunnen komen aan 

een passende onderwijsplek. 

 

Helaas kampen we ook met zieke 

medewerkers. Wij doen ons 

uiterste best het onderwijs zoveel 

als mogelijk door te kunnen laten 

gaan. U kunt begrijpen dat dit van 

ieder van ons iets vraagt, alvast 

bedankt voor uw medewerking 

hierbij. 

 

Naast de leerlingen, is ook het 

team volop in ontwikkeling. De 

komende periode volgen wij een 

intensieve bijscholing. De 

bijscholing hebben we gepland op 

momenten dat leerlingen zo min 

mogelijk onderwijstijd missen. 

Toch komen er een aantal extra 

lesvrije momenten aan de 

komende periode. Graag deze 

alvast noteren in de agenda. 

Alvast bedankt! 

 

INFORMATIE AVOND 

Zoals eerder vernoemd in de 

vorige nieuwsbrief, willen we u van 

harte uitnodigen op onze school 

voor een informele bijeenkomst op 

dinsdagavond 21 maart. Noteer 

deze datum alvast in uw agenda. 

Het programma zullen we na de 

voorjaarsvakantie met u delen.  
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  AGENDA 

Hieronder vindt u een aantal 

belangrijke data voor de komende 

periode: 

 

Data Wie / Wat 

20 t/m 24 
februari 

Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 7 
maart 

Studiedag 
Leerlingen vrij 

Donderdag 
16 maart 

Schoolreis 
Verder info volgt 

Vrijdag 17 
maart 

Studiedag 
Leerlingen vrij 

Dinsdag 21 
maart 

Informatieavond 
Uitnodiging volgt 

Donderdag 
23 maart 

Voorlichting 
1NUL1 - 
Drugsbus  

Maandag 27 
maart 

Studiemiddag 
Leerlingen vrij 
vanaf 11.20 uur 

Vrijdag 7 
April 

Goede Vrijdag 
Leerlingen vrij 

Maandag 10 
april 

Tweede Paasdag 
Leerlingen vrij 

Maandag 17 
april 

Studiemiddag 
Leerlingen vrij 
vanaf 11.20 uur 

 

Daarnaast komt ook de 

examenperiode eraan. Het 

examenrooster zal na de 

voorjaarsvakantie met de 

leerlingen en betrokken 

ouder(s)/verzorger(s) worden 

gedeeld. 

 

VOORLICHTING 1NUL1 

We willen leerlingen bewust 

maken van de gevolgen en hen 

stimuleren om gebruik te 

voorkomen of in elk geval zo lang 

mogelijk uit te stellen. De 

leerlingen zullen in aparte groepen 

een interactieve voorlichting 

krijgen, in een gele Amerikaanse 

schoolbus over de onderwerpen 

roken; drinken; drugs; gamen en 

social media.  

 

 
 

MEDEZEGGENSCHAP 

Vanuit het team zullen Ellen en 

Michael de MR 

vertegenwoordigen. Wij zijn nog 

steeds op zoek naar 

ouder(s)/verzorger(s) die vanuit 

een adviserende rol de school in 

de toekomst kunnen helpen verder 

te ontwikkelen. Bij deelname aan 

de MR is een 

aanwezigheidsvergoeding 
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  verbonden. Mocht u hier interesse 

in hebben, laat dit gerust weten 

door een e-mail te sturen naar 

Marloes, m.lijbaart@ozeo.nl   

 

VOORTGANGSGESPREKKEN 

De afgelopen weken stonden de 

OPP gesprekken op de planning. 

Het is fijn om samen de 

ontwikkelingen van de leerlingen 

te bespreken en vol goede moed 

de komende periode voort te 

kunnen zetten. Aan het einde van 

het schooljaar wordt u wederom 

uitgenodigd voor een evaluatie 

van het schooljaar. Mochten er 

tussentijds vragen en/of 

opmerkingen zijn dan horen wij het 

graag. Korte lijntjes zorgen voor 

een prettige samenwerking, in het 

belang van de leerling.  

 

FIJNE VAKANTIE 

Wij wensen iedereen een fijne 

week toe, een week om op te 

laden en daarna de lente 

tegemoet te lachen! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het team Argo locatie 

Goes 

mailto:m.lijbaart@ozeo.nl

