HVsR – Nieuwsbrief
2017 - 2018 NR 2
In deze
nieuwsbrief

Kerst 2017

• Examens
• Energydrinks
• Rapportavond
• Profielkeuze
• MBO scholenmarkt
• MR & Ouderraad

Energy drinks niet toegestaan

Citotoets

Namens de directie:

M.J. Meily
B. Elis

e

Alle leerlingen uit de 1 klas
hebben de Diataal- en
Citotoets gemaakt. De toets
wordt door de mentor met de
leerling besproken en met de
ouders
tijdens
de
rapportbespreking van 11
december.

Geachte leerling, ouders en
verzorgers,
Hierbij ontvangt u de laatste
nieuwsbrief van dit
kalenderjaar. December is voor
de HVsR een drukke maand
waarin de bakkerij en
keuken/restaurant op volle
toeren draaien en de meest
mooie en lekkere producten
worden gemaakt. Ondertussen
e
gaan de 1 klassen zich warm
draaien voor de jaarlijkse
oliebollenwedstrijd met Richard
Visser in de jury. De tweede
jaars zijn gestart met het
uitwerken van de vakantiebeurs,
presentatie is in april voor
ouders en geïnteresseerden.
De Mavoleerlijn (met dank aan
de ouderraad) is een feit en
staat nu ook op de gevel. Een
hoop zaken waar leerlingen,
ouders en medewerkers trots op
zijn. En trots geeft pas echte
energie. (U begrijpt de brug naar
het gele katern…)

De laatste twee schoolweken
staat Kerstmis centraal. U
kunt nog reserveren voor
lunch of diner. De leerlingen
die koken of serveren zijn op
deze dagen later klaar met
hun les.

Een blikje Red Bull of de goedkope variant
zorgen met enige regelmaat voor zeer drukke
leerlingen in de les. Slecht voor de
concentratie, sfeer en lesopbrengst.
Per 1 december 2017 is het nuttigen van
energydrinks in de school dan ook niet meer
toegestaan. Doorgaans hebben leerlingen
voldoende energie om een lesdag door te
komen. Hiermee valt het nuttigen van
energydrinks in dezelfde categorie als roken.
Het is een verantwoordelijkheid van ouders.
De schoolleiding gaat er vanuit dat ouders
deze maatregel ondersteunen. De mentor
bespreekt deze nieuwe maatregel met de klas.

Uitnodiging
rapportbespreking
per mail.

Voor het eerst ontvangt u de
uitnodiging voor het rapport
per mail. Het is uiteraard wel
belangrijk dat de
mailadressen van de ouders
up to date zijn. U kunt in
Magister de NAW gegevens
controleren.

Praktijkexamens vernieuwd VMBO
Met de invoering van het nieuwe VMBO is ook de cijferstructuur veranderd. Op
de HVsR ronden leerlingen in de derde klas hun profielvakken af
(praktijkvakken). Dat bestaat voor 50% uit alle schoolcijfers en voor 50 % uit
het examencijfer. (CSPE)
Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het eindcijfer dat mee telt voor de
slaag/zakregeling.
In de 4e klas hebben de leerlingen een keuzeprofiel. Horeca of Bakkerij. Ieder
keuzeprofiel bestaat uit 4 vakken die samen het combinatiecijfer gaan vormen.
Het combinatiecijfer kent geen centraal eindexamen maar het combinatiecijfer
telt óók mee voor de slaag/zakregeling. Meer informatie vindt u op:
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wpcontent/uploads/2017/03/Uitslagebepaling-nieuw-vmbo-2.DOCX.pdf
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Kerstdisco

Donderdag 21 december wordt de
jaarlijk kerstdisco georganiseerd. De
disco begint om 20.00 uur en is om
23.00 uur afgelopen. Vrijdag zjin de
leerlingen vrij.

Vanuit de MR &
Ouderraad

De ouder- en leerlingenraad denkt
mee en adviseert de schoolleiding
over het (onderwijs) beleid. Notulen
van de ouder- en leerlingenraad
vindt u op de website. Informatie
via info@hvsr.nl

Belangrijke data
.

5 december 12.00 uur einde les
e

Praktijkles 3 klassen gaan door tot en

Recreatie en
Evenementen in leerjaar 4

e

met het 6 uur.
11 december 14.10 einde les i.v.m.
e

rapportbesprekingen. (1 jaars lopen
door tot 16.00 uur.
e

11 december 14.30 uur uitreiking 1 prijs
oliebollenwedstrijd.
21 december 20.00 uur schooldisco
22 december lesvrij
23 dec. t/m 7 jan. Kerstvakantie
8 januari starten de lessen om 10.00 uur
19 januari 16.00 – 20.00 uur open dag
20 januari 10.00 – 14.00 uur open dag
22 januari studiedag, leerlingen lesvrij
26 feb. t/m 2 maart voorjaarsvakantie

Van afschooljaar 2018-2019 kunnen de
leerlingen in het vierde leerjaar naast de
profielen Horeca en Bakkerij ook het
profiel Recreatie en Evemenenten kiezen.
Dit profiel bestaat uit de modules
Evenementen, Facilitair en Gastheerschap.
Waarschijnljik wordt de module Toerisme
hieraan toegevoegd maar deze module is
op dit moment nog in ontwikkeling.
Op het plaatje links zijn de leerlijnen
schematisch weergegeven.

MBO-doorstroom scholenmarkt

Maandag 4 oktober heeft de HVsR de jaarlijkse MBO
scholenmarkt georganiseerd. We kijken terug op een
geslaagde avond met medewerking van het SVO, Albeda,
e
TIO, Zadkine en Mondriaan. Leerlingen uit het 4 jaar
worden door de mentor en dhr. Vermeulen begeleidt in
het aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier
Intergrip. De aanmelding moet voor 1 april bij het MBO
binnen zijn. Informatie over Intergrip vindt u op:
https://www.intergrip.nl/oplossingen/digitaaldoorstroomdossier/

Schoolkamp
Heino

Van 14 t/m 17 mei gaan de
eerste klassen op kamp naar
Heino. Al nieuwsgierig
geworden? Zie
onderstaande link voor een
eerste impressie.
https://heino.nl/hetpark/360tour

