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Samenwenking

Beste ouders, verzorgers,

De meeste ouders zijn afgelopen tijd in gesprek geweest
met de mentor om te bespreken hoe het met hun kind op
school gaat. We zijn blij dat veel ouders gehoor geven aan
de uitnodiging om met elkaar de resultaten te bespreken.
We vinden de samenwerking met u als ouders belangrijk en
waardevol. Bedankt daarvoor!

ln 2020 gaan we er met elkaar een succesvol jaar van
maken!

Namens het gehele team,

vriendelijke groet,

Mevr. Van den Berg
Di recteur Accent Centrum

Foto's
Voor ons leerlingvolgsysteem hebben we pasfoto's van de
leerlingen nodig. Het is met 200 leerlingen namelijk goed
om zeker te weten dat de notities bij de juiste leerling
komen te staan. Een foto helpt daarbij, zeker voor de
praktijkdocenten en het ondenruijs ondersteunende
personeel. ln Januari maken we van alle leerlingen uit de
klassen 1,2 en 3 een pasfoto. Mocht u hiertegen bezwaar
hebben, kunt u zelf een recente pasfoto van uw kind aan de
mentor geven.
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Ouderb¡jdrage, schoolreis en kamp

Helaas hebben we nog van heel veel leerlingen de ouderbijdrage van 50 euro niet
ontvangen en ook de betaling van 100 euro voor het kamp van de klassen 1&2 en 30
euro voor de schoolreis van de bovenbouw is door zeer weinig ouders betaald. Hierbij
nogmaals de oproep om te betalen, aangezien we als schoolgeen geld krijgen van de
overheid om deze activiteiten te bekostigen. Voor een tegemoetkoming in de kosten kunt
u Mevr. Esther Versluis benaderen.

Verzui¡'n
Meld uw kind ziek of afwezig (in verband met een afspraak buiten school) voor 8.30u via
het centrale nummer 010- 4651036 of via de whatsapp 06-83206950. Als we geen
melding van de ouders of verzorgers hebben ontvangen registreren we uw kind als
ongeoorloofd afwezig en melden we dat bij leerplicht omdat we dit wettelijk verplicht zijn.
Ook bij veelvuldig ziekmelden wordt er contact met u opgenomen en verwijzen we door
naar de CJG.

Stagiaire Engels
lk ben Esma Yuzgec en ik ben stagiaire voor het vak Engels. lk ben 23 jaar en ik woon in
Rotterdam. lk volg de Lerarenopleiding Engels aan de Hogeschool Rotterdam en ik zit
momenteel in mijn tweede jaar. lk zal tijdens dit schooljaar aanwezig zijn op de maandag
en woensdag en richt mij op de klassen 3 en 4. Dit betekent het bijstaan, maar ook
assisteren in het verzorgen van de lessen in samenwerking met de docenten die voor de
desbetreffende klassen staan.

Voor de klassen 4a en 4b stond Engels niet in het lesprogramma. De leerlingen hebben
de mogelijkheid gekregen om te kiezen of zij deze lessen willen volgen en dit traject
willen afsluiten met een lVlO-examen en een eventueel diploma. Halverwege het jaar
wordt geëvalueerd of zij in staat zijn om dit examen te maken. De leerlingen die geen
Engels volgen, gaan onder toezicht aan de slag met andere vakken. Dit is een vrijwillig
aanbod van de school aan de leerlingen. Er wordt echter wel van de leerlingen venryacht

datzij volle inzet tonen op het moment dat ze hiervoor gekozen hebben.

lk sta met veel plezier voor de klas en ik streef ernaar om een positieve bijdrage te
leveren aan de school
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Schoolverlaters in januari

Op 2l Januari is er een feestelijke diploma uitreiking voor de leerlingen die hun MBO 1

diploma behaald hebben. We venruachten alle ouders van deze leerlingen om dit
heuglijke feit te vieren!

Praktijklokalen
Onze praktijklokalen willen we graag moderniseren. Daarom zijn we druk op zoek naar
sponsoren. Mocht u ideeën hiervoor hebben dan horen wij dat graag.

Kerstviering
Donderdag 19 december organiseren we een Kerstviering met een heerlijk diner. U

heeft hierover een aparte brief ontvangen. We venruachten alle leerlingen tijdens dit
diner, aangezien dit een verplichte schoolactiviteit is. Ongeoorloofd verzuim wordt ook
tijdens het diner gemeld bij leerplicht.

Start 2A2A
Na de Kerstvakantie die gepland staat vanaf vrijdag 20 december tot maandag 6 januari
starten de lessen weer om 10.30u. De mentoren zullen om 10.30u met mentortijd
starten, vanaf 10.45u gaan de reguliere lessen van start. Als uw kind op maandag stage
loopt moet hijlzij de normale stagetijd starten.

Maandag 6 januari 2020 om 10.30u starten de /essen,

FIJNE VAKANTIE en een SUPER GOED 2020

wenst het team van Accent Centrum u toe!
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