
Beste ouders/verzorgers, 

 

Het is weer december. De donkere 
dagen voor Kerst zijn aangebroken. 
In het donker naar school en in het 
donker weer naar huis. 

We hebben nog een paar hobbels te 
gaan in die laatste donkere dagen. 
Stage voor klas 4, de toetsweek voor 
klas 1 t/m 3 en de ontwikkel  
gesprekken met de leerlingen. 

Uiteraard sluiten we de periode af 
met een kerstviering. Een moment 
van bezinning, gevolgd door  
gezamenlijk eten. Altijd een  
verbindende werking; zo’n maaltijd. 

Kijk goed in de agenda naar wat er 
wanneer plaats gaat vinden. Vanaf 
de start van de vakantie gaan we 
langzaamaan toeleven naar het  
nieuwe licht. 21 december starten 
we weer met de dagen die steeds 
weer iets langer gaan worden. 
Vaak brengt dat ook weer een lach 
op de gezichten. Samen met de  
vitamine D gaat de weerstand ook 
weer omhoog. 

Dit, in de combinatie met 2 weken 
rust, lijkt mij iets moois om naar uit 
te kijken. 

Wanneer wij elkaar niet meer  
spreken wens ik u alvast fijne feest-
dagen en een gezonde jaarwisseling! 
 

Vr. gr., 

V. Wolsheimer 
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    ‘Blik op jezelf, oog voor een ander’ 
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Leerjaar 2 

MySKILLS gesprekken 

 

Op donderdag 19 december gaan we 

terugblikken op de afgelopen periode 

en zal uw zoon of dochter vertellen hoe 

zij aan hun vaardigheden hebben  

gewerkt. U bent weer van harte  

welkom! 

Aan welke vaardigheden hebben de 

leerlingen gewerkt? 

 

 Samenwerken en overleggen 

 Opdrachten en feedback  

aannemen en ontvangen 

 Aandacht voor werkplek  

en materialen 

 Kritisch naar jezelf kijken en  

verbeterpunten uitvoeren 

 

 

Toetsweek 

vrijdag 13 december t/m  

woensdag 18 december 

Uw kind zal veel moeten leren voor de 

komende toetsweek. De toetsen zijn 

groter en tellen zwaarder mee. Het is 

de bedoeling dat de leerlingen op deze 

manier al een beetje ervaren hoe het is 

om een examen te maken. Ieder jaar 

worden de toetsen een beetje groter. 

Plannen is daarvoor dus een belangrijke 

vaardigheid. De mentor van uw kind zal 

hier aandacht aan besteden, maar u 

kunt dat thuis ook doen. We wensen de 

leerlingen veel succes! 

Kerstviering  

donderdag 19 december 2019 

December is de maand van de  

feestdagen. Op school wordt op  

donderdag 19 december aandacht  

besteedt aan het kerstverhaal en zullen 

we daarna het jaar feestelijk afsluiten 

met klas 2. We gaan die dag gezamen-

lijk eten op het domein van klas 2.  

Iedereen zorgt voor een lekker hapje 

als avondeten. U ontvangt hier nog 

informatie over.     

Werkweek 

Tijdens de rapportbespreking en via 

SOMtoday heeft u een brief over de  

werkweek ontvangen.  

In het nieuwe jaar ontvangt u een  

factuur voor de werkweek indien u 

heeft aangegeven dat uw kind mee 

mag. We zijn erg blij met de vele aan-

meldingen! Later zullen we meer  

informatie geven over de invulling van 

het programma.  

Kijk alvast op de website voor wat 
voorpret: www.campvelt.com   

Taakspel  

De klassen hebben de 1e ronde van het 

taakspel gespeeld. De groepen die 75 

punten hebben behaald, komen in aan-

merking voor een kleine beloning. Sa-

men met de mentor wordt dit  

georganiseerd. Zo zal een klas samen 

met de mentor naar de bakker gaan om 

een lekker broodje te halen en een an-

dere klas wordt getrakteerd door de 

mentor.    

http://www.campvelt.com


Leerjaar 3 
 

Studiebeurs West  

Folders verzamelen, pennen regelen 
en vragen stellen aan de MBO stu-
denten over vervolgopleidingen: op 
vrijdag 6 december waren de  
leerlingen van leerjaar 3 op de  
studiebeurs in Ahoy. 
 

Wat is mijn toekomstdroom, welke 
vaardigheden zijn hiervoor nodig en 
welke opleidingen passen hierbij?  
 
Zomaar een aantal vragen waar de 
leerlingen zich gedurende het derde 
leerjaar mee bezighouden.  
Bijvoorbeeld tijdens de MySkills  
gesprekken aan het einde van de 
periode, bij een beroepskeuzetest in 
een mentorles of misschien wel bij 
het zoeken naar een stageplek (einde 
van het schooljaar). Op Melanchthon 
Wilgenplaslaan vinden we het  
belangrijk dat de leerlingen leren 
initiatief te nemen in hun eigen  
loopbaanproces. Een belangrijke 
vaardigheid die de leerlingen de rest 
van hun leven kunnen gebruiken. 

In de week van 2 december hebben 
alle derde klassen een voorbereiden-
de les “Studiebeurs Ahoy” gevolgd. In 
deze les hebben de leerlingen o.a. 
naar een inleidend filmpje gekeken 
en hebben ze vragen bedacht die ze 
zouden kunnen stellen aan een MBO 
student. Goede vragen bedenken 
was voor sommige leerlingen best 
lastig, omdat ze nog niet goed weten 
wat ze later willen worden.  
Voor anderen was het juist heel  
makkelijk. Zij wisten al precies welke 
opleiding ze na Melanchthon Wilgen-
plaslaan willen gaan volgen.  
 
Op vrijdagochtend in dezelfde week 
kwamen bussen de leerlingen opha-
len en werden ze samen met de 
mentoren netjes afgezet voor Ahoy. 
Na het scannen van de toegangskaart 
konden de leerlingen op de studie-
beurs bij meer dan 60 onderwijsin-
stellingen informatie krijgen over 
vervolgopleidingen.  
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Uiteraard waren de grote Rotterdamse 
mbo-scholen, zoals het Zadkine en het 
Albeda, aanwezig. De minder bekende 
instellingen waren desalniettemin ook 
erg interessesant. Bijvoorbeeld de 
sportopleidingen van het CIOS,  
de groene opleidingen van Aeres  
en de Zorg & Welzijn opleidingen van 
bijvoorbeeld het Maastad ziekenhuis. 

 

 

Eenmaal terug op school hebben alle 
leerlingen de verzamelde informatie 
verwerkt in een mooie persoonlijke  
poster. In de posters was terug te zien 
dat de leerlingen interessante  
informatie over opleidingen hadden 
verzameld en daarmee weer een stukje 
verder zijn gekomen in hun loopbaan-
proces.  
 
Uiteraard kunnen de leerlingen dit ook 
weer gebruiken in het aankomende 
MySkills gesprek! 



Leerjaar 4 

Schoolexamenweek 1 

De leerlingen van leerjaar 4 hebben een 

spannende maar leuke week achter de 

rug! Alle leerlingen hebben toetsen 

gemaakt. Deze toetsen tellen extra 

zwaar mee en hebben veel invloed op 

het gemiddelde cijfer. Een mooie kans 

om de cijfers op te halen. Een  

onderdeel van deze week is Taaldorp 

Engels. Dit is een leuke  

ervaring geweest! 

Stage 

Van de 108 leerlingen in leerjaar 4,  

hebben er al 102 een stageplaats. ‘ 

Veel leerlingen zijn op pad gegaan om 

een stageplek te vinden. Het is vaak 

spannend, maar zeker ook leerzaam, 

om het initiatief te nemen en een  

plek te veroveren bij een bedrijf  

of instelling. 

De leerlingen dienen iedere dag het 

stageboek bij zich te hebben om de 

opdrachten te maken en het logboek bij 

te houden. Mocht uw zoon of dochter 

ziek zijn, dient dit gemeld te worden  

bij het bedrijf/instelling EN op school. 

De gemiste dagen moeten  

ingehaald worden. 

We wensen alle leerlingen  

van leerjaar 4 een leerzame  

periode toe! 

 

 

 

 

Belangrijke data 

5 december t/m 17 december 
Stage klassen 4 

Donderdag 19 december  
lesuren 1 t/m 5  
Myskills gesprekken 

20 december t/m 5 januari 2020  
Kerstvakantie  

Contact 

Zijn er voor u onduidelijkheden over 

cijfers, afspraken, het keuzetraject mbo 

of het rooster? Dan kunt u natuurlijk 

contact opnemen met de mentoren: 

mevrouw Schmidt,  

mevrouw Kendall,  

mevrouw Serraarens, mevrouw van 

Wingerden,  meneer Kurpershoek en 

meneer Van Roon.  

Wij staan u graag te woord! 
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Vervolgopleidingen 

Vorige maand zijn we bij de  

opleidingsmarkt op het HMC  

geweest. Dit was het startpunt voor 

het keuzetraject voor een mbo-

opleiding. Gedurende dit traject is de  

groep van het vak Ondernemen een 

dag op het Zadkine Business College 

geweest. Hier hebben zij de sfeer van 

het mbo kunnen proeven en zijn ze 

het een en ander te weten gekomen 

over Retail, Commercie en Business. 

Door deze ervaringen kunnen de  

leerlingen straks weer een betere 

keuze maken voor de  

juiste vervolgopleiding!  


