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Personeel
Na de kerstvakantie zijn de docenten mevrouw Krikken (Nederlands) en mevrouw Westerhof (biologie)
na een periode van zwangerschap- en ouderschapsverlof weer gestart met hun lessen.

Studiemiddag personeel
Vanwege een studiemiddag voor personeel stoppen op donderdag 24 januari alle lessen om 13.05 uur.
De schoolexamens TM4 en de externe stage TM3 gaan wel door.

Schoolexamen TM4
De tweede schoolexamenperiode is van 18 tot en met 25 januari. Donderdag 7 februari vindt de
herkansing plaats. Wij wensen de examenkandidaten veel succes!

Stages TM3
De leerlingen van TM3 hebben voor volgende week 21 t/m 25 januari een stageplek geregeld. Zij
krijgen de kans om een week ergens in een werkveld rond te lopen en te ervaren wat het is om daar te
werken. Wij wensen deze leerlingen een leerzame stage toe.

Carrousel voor klas M3
Op 29 januari, van 12.00-15.00 uur, gaan de leerlingen van M3 op bezoek bij een bedrijf of een
instelling. Deze bezoeken hebben als doel het beroepsbeeld van de leerlingen wat duidelijker te
krijgen.

Geslaagde thema-ouderavond
Maandag 14 januari werd de thema-ouderavond De Verslavende Digitale Wereld goed door ouders
bezocht. Op de website van de locatie Salland kunt u bij Links en Downloads de powerpoint van deze
avond bekijken.

Asbestsanering winkelcentrum het Sticht
Vanaf maandag 21 januari worden er een aantal golfplaten te verwijderen van de gebouwen van het
winkelcentrum het Sticht tegenover de locatie Salland.
Deze werkzaamheden zullen ongeveer een week in beslag nemen en het zal zichtbaar zijn voor
passanten door middel van afzetlinten en waarschuwingsborden. Alle werkzaamheden gebeuren
volgens de geldende wettelijke normen. Wij hopen zo iedereen voldoende informatie te hebben
gegeven.

Mediatheek
Beste leerlingen, weten jullie dat er een app is voor het lenen en reserveren van
boeken uit onze mediatheek? Hiervoor registreer je je bij Aura Online via de
webpagina van de mediatheek Salland. Hier zie je drie balkjes:
Aanwinstenlijsten, Collectie en Aura Online. Bij Aura Online maak je een account
aan. Op je mobiel download je de app “Aura Library”. Let hierbij op dat je voor de
juiste school en locatie kiest. Via de link van aura lees je hoe je de app in gebruik
moet stellen. Mocht je er niet helemaal uit komen, dan willen wij je hier graag bij
helpen.
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Als je een account en de app hebt, kun je zelf boeken reserveren en verlengen. Je ziet ook welke
boeken je geleend hebt en of je nog een boete moet betalen of boeken te laat zijn.
Als je een boek komt lenen, vergeet dan niet je schoolpas mee te nemen. Die heb je namelijk nodig.
Een boek terug brengen kan altijd, ook als je een boete hebt, daar heb je geen pasje voor nodig.
In de aanwinstenlijst zie je welke nieuwe boeken er zijn aangeschaft. Op dit moment hebben we weer
mooie boeken van zowel Nederlandse als buitenlandse auteurs. De aanwinstenlijst ligt ook ter inzage
op de balie van de mediatheek. Misschien ben je op zoek naar een bepaald boek en kun je die niet
vinden. Loop dan even bij ons langs en vraag er naar. De mediatheek is elke schooldag open van 08.15
uur tot 15.00 uur. We hopen je snel te mogen begroeten in de mediatheek.

Bezoek aan de rechtbank
In het kader van het vak maatschappijleer en burgerschapsvorming bezoeken de examenklassen deze
weken rechtszittingen in Assen. Dit rechtbankbezoek past binnen het examenonderwerp ‘Criminaliteit
en de Nederlandse Rechtsgang’.
De aftrap was dit jaar met klas B4A. Na een stichtelijk woord van de begeleidende docent omtrent de
regels werd men verzocht alles af te geven en door de beveiligingspoortjes te gaan. Na een half uur
wachten was het eindelijk zover dat men de rechtszaal mocht betreden. De rechter gaf kort uitleg
omtrent de vertraging: zij, de griffier en de officier van Justitie kregen de computer niet opgestart ! Na
twee rechtszaken waarbij de verdachten niet kwamen opdagen en de zaken pro-forma werden
behandeld bekroop er bij enkele leerlingen enige onrust. Gelukkig was bij de derde zaak de verdachte
wel aanwezig. Een man van 78 had z’n bezittingen laten liggen bij ijssalon Toscane. Toen hij aangifte
van het verlies deed gaf hij tussen neus en lippen aan dat er in het tasje een doorgeladen pistool zat.
Na breedvoerige verhalen over terroristengevaar van de afgelopen jaren en decennia betoonde de
verdachte uiteindelijke enige spijt. Zowel bij de rechter als bij leerlingen waren er veel vragen over
werkelijk berouw. De officier eiste 6 maanden onvoorwaardelijke detentie. De rechter besloot
uiteindelijk met inachtneming van de omstandigheden (leeftijd, ziekte en geen strafblad) tot een
veroordeling tot 6 maanden voorwaardelijk en 60 uur taakstraf.
L. de Priester, docent geschiedenis en maatschappijleer

Open dagen MBO voor klas 3 en 4
Eind januari zijn weer de open dagen van het MBO. De open dagen bieden de mogelijkheid om de
opleidingen op de verschillende scholen met elkaar te vergelijken. De open dagen kalender hangt in
school op het decanenbord op de wand van mediatheek. Zowel voor klas 3 als klas 4 is het belangrijk
en zinvol om de open dagen te bezoeken. Je krijgt een beeld van de leerlingen, de docenten en de
school zelf. Je kunt er vragen stellen over de manier van lesgeven, de stages, de vakken, de
vervolgopleidingen en de kosten. Maar je kunt ook vragen naar de tevredenheid van de studenten over
de lessen, de begeleiding, de organisatie, etc.
Sommige MBO scholen willen dat je je opgeeft voor de open dagen. Dat werkt voor de scholen sneller
en gemakkelijker. Ook als je je niet hebt opgegeven ben je van harte welkom. Kijk voor de zekerheid
even op de website van de scholen.
Omdat de opleidingen allemaal in dezelfde periode open dagen hebben is het moeilijk ze allemaal te
bezoeken. Daarom is het goed om al in klas 3 te beginnen met het bezoeken van de open dagen. Voor
klas 4 is het bezoek aan een open dag verplicht. De open dagen kalender staat ook op de website van
onze school.
I. Barmentloo, decaan
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Agenda
21-01-19
23-01-19
24-01-19
24-01-19
28-01-19
29-01-19
30-01-19
31-01-19
31-01-19
01-02-19

Stage klas 3 TM
Meedraaimiddag voor leerlingen basisonderwijs 14.30 uur
Jouw School/Mijn School
Studiemiddag onderwijsontwikkeling. leerlingen zijn lesvrij
Ouderraad
Carrousel klas 3 M
24-uurs kamp klas 3 BK en klas 4 T
Jouw School/Mijn School
Aanmelden herkansing SE-2 voor 12.15 uur
D&P activiteit klas 3 T volgens rooster
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