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Te laat op school

Namens de directie:
Geachte leerling, ouders en
verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 3
van dit kalenderjaar.
In de nieuwsbrief staat een
stukje over het te laat komen.
Altijd een issue in het onderwijs.
Op tijd zijn is immers een
vanzelfsprekendheid die in de
zelfde categorie valt als het
meenemen van je boeken en
een pen… Het te laat komen kan
incidenteel wel eens gebeuren
en een pen kan je wel eens
vergeten alhoewel daar niet veel
begrip voor is. Van jongeren
mogen we best
verantwoordelijkheid
verwachten, de telefoon wordt
overigens zelden vergeten.
M.J. Meily
B. Elis

Ook dit jaar is er in de
tweede
week
van
de
meivakantie
weer
een
mogelijkheid om ‘s ochends
e
extra lessen te volgen. De 4
jaars leerlingen met een TL
examen kunnen in deze
week
examentraining
Nederlands,
wiskunde,
Engels en economie volgen.
Voor de derde klas zijn er
extra
praktijklessen
ter
voorbereiding op het HBR
examen
begin
juni.
e
e
Leerlingen uit de 1 en 2
klas die er niet best
voorstaan
mogen
extra
lessen volgen om doubleren
te voorkomen. Aanmelden
kan bij mevr. Elis.

Rekenen
Dingen op je eigen tempo doen is heerlijk. Een
school heeft echter een begin- en eindtijd. Op
tijd komen is een sociale vaardigheid die de
meeste leerlingen beheersen en belangrijk is
voor een succesvolle deelname aan de
samenleving. Bij enkelen gaat het wel eens
fout. Daarom heeft de school een lik op stuk
beleid, vandaag te laat komen is vandaag een
uurtje nablijven. Schoolverzuim is vaak terug
te zien in de schoolprestaties, vandaar de
HVsR en de Gemeente Rotterdam (leerplicht)
een streng verzuimbeleid voeren.

Profielkeuze 4e leerjaar

De staatssecretaris van
onderwijs heeft besloten dat
de rekentoets niet meer
verplicht is. Voorheen moest
de rekentoets gemaakt
worden, het cijfer telde
echter niet mee in de
slaag/zak regeling. De HVsR
vindt rekenen wel een
belangrijke vaardigheid,
vandaar dat de lessen
gehandhaafd blijven en het
cijfer mee gaat tellen op het
rapport.

De huidige 3e jaars leerlingen kunnen voor het 4e jaar een keuze maken uit drie
profielen: koken, bakken en recreatie & evenementen (R&E). In het keuzeprofiel R&E is
gastheerschap (serveren) opgenomen omdat organiseren en communicatie hierin een
belangrijk aspecten zijn. Leerlingen die in de 4e klas willen serveren, moeten dus voor
het profiel R&E kiezen. De keuzeprofielen Koken en Bakken spreken voor zich. Voor
vragen omtrent de keuze kunt u zich tot de mentor wenden. Met het paasrapport
moet de keuze gemaakt zijn. Alle derdejaars leerlingen doen begin juni het
praktijkexamen horeca, bakken & recreatie. Aansluitend start de stage.
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wpcontent/uploads/2017/03/Uitslagebepaling-nieuw-vmbo-2.DOCX.pdf

Schaatsen

Dit jaar wordt er weer geschaatst op
de Rotterdamse schaatsbaan
Kralingen.
Vervoer per bus, lessen voor en na het
schaatsen gaan door.
klas 1 op maandag 19 februari
klas 2 op woensdag 14 februari
klas 3 op donderdag 15 februari
Let op, handschoenen zijn verplicht!

Schoolkamp
Paginaleerjaar
2 van 6 1
Van maandag 14 mei t/m donderdag

17 mei 2018 gaan de 1e jaars
leerlingen naar Heino. De kosten van
deze meerdaagse schoolreis bedragen
€ 155,- U kunt dit bedrag ook in 2 (2
x €77,50) of 5 (5 x € 31,-) termijnen
betalen.

https://heino.nl/het-park/360tour
De begeleiding bestaat uit dhr.
Sandberg (schoolkampbaas) dhr. Van
Es, dhr. Cadi, mevr. De Goede en
mevr. Tjon a Tjoen.

Schoolreizen klas 2, 3 & 4
Belangrijke data
26 feb. t/m 2 maart voorjaarsvakantie
8 maart open dag 16.00 – 20.00 uur
e

e

Week 10 & 11 rekentoets 3 en 4 klas
e

26 maart 2 rapport middag/avond

Leerjaar 2
Op donderdag 24 mei 2018 een eendaagse schoolreis naar de Efteling. De kosten
bedragen € 37,50. De bus vertrekt om 09.30 uur vanaf school. Rond 19.30 uur
zijn we weer terug op school.
Leerjaar 3 en 4
Op donderdag 24 mei een 24-uurs-schoolreis naar Disney Paris. De kosten
daarvan bedragen € 85,-. Vertrek dan vanaf busstation CS-Rotterdam om 02.00
uur precies. Voor alle schoolreizen geldt dat de kosten vooraf (bij voorkeur
per bankoverschrijving) dienen te worden voldaan. Ouders/verzorgers ontvangen

16 t/m 20 april Citotoets klas 1, 2 en 3
e

20 april laatste stagedag 4 klas
23 april examen Nederlands BL & KL
24 april examen Economie BL & KL
25 april examen Engels BL & KL
26 april examen Wiskunde BL & KL
e

23 t/m 26 april CKV week 3 klas
e

23 t/m 26 april HBR projectweek 2 klas
27 april t/m 13 mei meivakantie
7 t/m 11 mei Lenteschool
e

14 t/m 17 mei schoolkamp 1 klas
14 mei examen Nederlands TL
15 mei examen Wiskunde
16 mei examen Engels
23 mei examen Economie
e

24 mei schoolreis 2 klas Efteling
e

e

24 mei schoolreis 3 & 4 klas
Euro Disney

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
Wapenfeiten ouderraad zijn:
• Extra 2e vreemde taal (Duits)
• Uitbereiding fietsnietjes
• Informatieverstrekking

Big Challenge

Ook dit jaar neemt de school
deel aan de Big Challenge, de
Engelse taal wedstrijd. 29 maart
strijden leerlingen van de HVsR
teen andere schoen voor de
eeuwige roem en andere leuke
prijzen.

Kerstdisco

Donderdag 21 december is de jaarlijk
kerstdisco georganiseerd. We kijken
met plezier terug op een zeer
geslaagde avond, met dank aan DJ
Jayni en Bruno & Diaz

Wedstijden
Op maandag 18 december is de
oliebol van Angie van der Sande
door Richard Visser als lekkerste
bestempeld.

Skills Talents
Skills Talents zijn teamvakwedstrijden voor vakscholen.
Tijdens een voorronde op de eigen
school, provinciaal kampioenschap
en nationale finale strijden de
deelnemers in teams van drie
leerlingen om de beste te worden
van Nederland.
Het HVsR schoolteam bestaat uit:
Rebecca, Jesse, Mitchell
Het provinciaal kampioenschap is
op donderdag 8 feb. in Den Haag.

