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OPEN DAG 

 

Voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders openen we 

op zaterdag 19 januari van 10.00 tot 13.00 uur onze 

deuren aan de Prinses Beatrixlaan tijdens de jaarlijkse Open 

Dag.  

 

Heeft of kent u familie, buren, vrienden, kennissen met kinderen in deze leeftijdscategorie laat ze 

dan een kijkje komen nemen. Mocht men niet in de gelegenheid zijn te komen op de Open Dag, 

dan is er op maandag 28 januari a.s. nog een Open Avond. De school is die avond geopend van 

19.00 tot 20.30 uur. 

 

Wat betekent de Open Dag voor uw zoon/dochter 

Onmisbaar tijdens de Open Dag zijn onze enthousiaste leerlingen die uitleg geven, proeven 

demonstreren, koken, vertellen over het dagelijkse schoolleven of als gids de bezoekers door de 

school leiden. Uw zoon/dochter kan hiervoor gevraagd en ingedeeld worden.  

 

Op vrijdag 18 januari is er een verkort lesrooster. De school wordt dan in gereedheid gebracht voor 

de Open Dag. Maandag 21 januari zijn de leerlingen lesvrij, zodat alles weer op orde wordt 

gebracht voor de lessen van de volgende dag. 

 

OUDERAVOND SOCIAL MEDIA 21 FEBRUARI 2019 

 

 

Zoals vermeld in de extra editie van Cort voor Ouders, die eind november is verspreid, organiseren 

wij op donderdag 21 februari een ouderavond Social Media.  

 

De inhoud van de avond is in handen van DNL theatercollectief. 

De Nieuwe Lichting is gespecialiseerd in gesprekken tussen 

ouders en pubers. Die avond spelen acteurs herkenbare situaties 

waarin het gebruik van sociale media en internet centraal staat. 

Ze laten valkuilen zien die leiden tot misverstanden of zelfs 

conflicten. Tussentijds vragen ze aan de aanwezigen om 

feedback: “Wat zouden jullie doen?” Een programma waarin u 

inzicht krijgt in uw rol als ouder, met veel vaart en humor waarin 

u kunt meedenken, meepraten en meelachen! 

 

Geïnteresseerd? Via onderstaande link kunt u aangeven of u aanwezig bent bij deze ouderavond 

en met hoeveel personen. U kunt zich opgeven tot 18 januari 2019:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4LUASFhbHUeH6kuxp04Ih9Yu6UdpGhhFng

_4BuRputlUMUs4UDhNRzVPUEw4MFJBODkzQlMxWDg3MS4u 
 

Na uw aanmelding ontvangt u van ons een mail met daarin de tijden en verdere bijzonderheden. 

Wij zien u graag op donderdag 21 februari! 

 

Nieuwsbrief, 21 december 2018 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4LUASFhbHUeH6kuxp04Ih9Yu6UdpGhhFng_4BuRputlUMUs4UDhNRzVPUEw4MFJBODkzQlMxWDg3MS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4LUASFhbHUeH6kuxp04Ih9Yu6UdpGhhFng_4BuRputlUMUs4UDhNRzVPUEw4MFJBODkzQlMxWDg3MS4u
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VERKIEZING HOOGVLIEGER VMBO 2018-2019 

 

Donderdagmiddag 15 november jl. was de hoogvlieger VMBO 2018-2019 

verkiezing van Trots op VMBO Apeldoorn. Deze editie was een 'thuiswedstrijd', 

aangezien de verkiezing op onze school plaatsvond. Onze leerling, Wessel 

Rouw uit klas 3KT1, was hiervoor namens onze school genomineerd.            

 

Dankzij een goede en mooie interactieve presentatie van Wessel behaalde hij de tweede plaats. 

Daar zijn wij als Cortenbosch trots op en dat mag hij zelf ook zeker zijn. Wessel ontving als 

nummer twee een waardecheque die hij mag gebruiken ten bate van zijn persoonlijke 

ontwikkeling. Een leerlinge van het Sprengeloo werd uitgekozen als Hoogvlieger VMBO.  

 

Volgend jaar doen we zeker weer mee en wie weet lukt het ons dan om de eerste plaats te 

behalen. 

F. Bos, teamleider klas 3 en 4 K/B PIE en Zorg & Welzijn  

 

STUDIEDAG: ZIN OF ONZIN?  

 

U kent het vast wel. Uw zoon/dochter is een dag vrij van school, want de docenten hebben een 

studiedag. De afgelopen weken hebben ze bij ons ook plaats gevonden.  

 

Deze studiedagen worden georganiseerd om alle betrokken medewerkers te ondersteunen bij de 

uitvoering van hun dagelijks werk: leerlingen onderwijzen. Directeuren en managementteams in 

scholen zoeken daarbij naar de juiste onderwerpen en werkvormen. Hieronder vindt u wat de 

inhoud was van de recentelijke studiedagen. 

 

Dinsdag 20 november jl. hebben alle medewerkers hun feedback en 

aanvullingen gegeven op wat er speelt in Apeldoorn inzake het project 

Versterking Vmbo. Hun bijdrage en relevantie informatie is verzameld en 

meegenomen naar het overleg van de projectgroep. 

De ervaringen en ideeën van ouders worden hier ook in meegenomen, 

zoals is aangegeven in de extra editie van de Cort voor Ouders. 

 

Vrijdag 30 november jl. was het eerste VOG Onderwijscongres door en voor docenten van alle VO-

scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep. Centraal die studiedag stond het thema: 

“Onderwijs/didactiek aan jongeren van deze tijd”. Docenten konden zich inschrijven voor diverse 

workshops/lezingen hieraan gerelateerd. Het was een geslaagde en inspirerende dag, waarin 

collega’s veel met en van elkaar geleerd hebben.  

 

Dinsdag 4 december jl. heeft onze projectgroep leskwaliteit een studiemiddag georganiseerd met 

als thema: Afsluiting van de les. Onderstaand vindt u een samenvatting van deze middag, gemaakt 

door de projectgroep. 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-zbmN95TfAhVQLFAKHWzFCUQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.trotsopvmbo.nl/&psig=AOvVaw0HnErhGBLWwMyFxZTXkdAH&ust=1544519890115962
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SUBSIDIE ECONOMIE & ONDERNEMEN DOORSTROOM MBO 

 

Vorig jaar is door onze vakgroep Economie & ondernemen de eerste stappen gezet in de 

samenwerking met het ROC. Onze leerlingen kunnen dankzij de inspanning van onze docenten, S. 

Yildirim en J. van Bussel de opleiding secretarieel verkort doen.  

 

Deze samenwerking heeft een vervolg gekregen door een gezamenlijke aanvraag voor een 

impulssubsidie. Afgelopen week heeft het ministerie het ingediende plan goedgekeurd en de 

subsidie toegekend om de doorstroom in het profiel Economie & Ondernemen van het VMBO  

naar het ROC te bevorderen.  
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DYSLEXIECOACHING 

 

Ook dit schooljaar ontvangen alle leerlingen met dyslexie op het Veluws College Cortenbosch weer 

dyslexiecoaching. Doel van deze coachingbijeenkomsten is om de zelfredzaamheid van leerlingen 

met dyslexie (verder) te vergroten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt onder andere aandacht 

besteed aan de faciliteiten voor leerlingen met dyslexie bij ons op school en de leerstrategieën voor 

het leren van talen en teksten. 

 

De leerlingen van leerjaren 1 en 2 hebben de coaching inmiddels afgerond. Eind januari starten de 

coachingbijeenkomsten voor de leerlingen uit leerjaar 4, deze zijn gericht op de voorbereiding op 

het examen. De dyslexiecoaching voor de leerlingen uit leerjaar 3 zal na de voorjaarsvakantie 

starten, gericht op een goede overgang naar leerjaar 4.  

 

Ouders van leerlingen met dyslexie ontvangen (als de dyslexiecoaching nog moet starten) hierover 

nog verdere informatie. Voor vragen over de coaching of andere vragen wat betreft dyslexie kunt u 

altijd contact opnemen met onze orthopedagoog, mevrouw M. Heck (m.heck@veluwscollege.nl).  

DOORSTEEK FIETSEN 

 

Afgelopen maand heeft de gemeente Apeldoorn een doorsteek met drempel voor fietsers bij onze 

school gerealiseerd, zie onderstaand plaatje. Dit plan is uitgevoerd om de verkeersveiligheid van 

het fietsverkeer van en naar onze school te verhogen, waaronder het tegengaan van het tegen de 

richting in fietsen op het fietspad van de Prins Willem Alexanderlaan. 

 

 SINTERKLAASVIERING 

 

De Sint had besloten om op 5 december onze school te bezoeken. Omdat hij het niet alleen aankon 

had hij twee hulpjes en een zwarte Piet meegenomen. Zij trakteerden ons op een rondje langs de 

klassen en twee optredens in de aula. Dit alles gevolgd door een Sinterklaasactiviteit onder leiding 

van de mentor.      

 

 
 
 

 

mailto:m.heck@veluwscollege.nl
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HUISWERK: BEST LASTIG!  

 

Sommige leerlingen hebben moeite met het plannen of het maken van huiswerk. Bij 

huiswerkbegeleiding op VC Cortenbosch gaan leerlingen in een rustige omgeving aan de slag met 

leren plannen, leren leren, doelen stellen en het verbeteren van hun resultaten. 

Leerlingen maken onder begeleiding op school hun huiswerk en leren daar ook voor toetsen. Zij 

kunnen ook hulp krijgen in een lastige vak. Tijdens huiswerkbegeleiding leren leerlingen ook 

werken met SOMtoday. In SOMtoday staat al het huiswerk en toetsen.  

 

Wanneer 

Drie dagen per week tussen 14.00 en 17.00 uur, werken leerlingen op school aan hun huis- en 

leerwerk. Leerlingen gaan pas naar huis als hun huiswerk gecontroleerd is en het leerwerk 

overhoord is. Voor leerlingen en ouders is het prettig dat de begeleiding gewoon op school in lokaal 

126 plaatsvindt. 

 

Externe begeleiding 

Instituut Synergie begeleidt de leerlingen van Cortenbosch op huiswerkbegeleiding. De begeleiding 

wordt gegeven door ervaren begeleiders met vakspecifieke kennis. 

 

Intake 

Voordat een leerling kan deelnemen aan huiswerkbegeleiding, vindt er een intakegesprek plaats 

tussen instituut Synergie, ouders en de leerling. Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen en 

mogelijkheden van huiswerkbegeleiding besproken en op elkaar afgestemd. 

 

Kosten 

Aan de huiswerkbegeleiding zijn kosten verbonden. Neem hiervoor contact op met de heer  

S. Yildirim, hij is per mail te bereiken (s.yildirim@veluwscollege.nl). Externe 

huiswerkbegeleidingsinstituten rekenen bedragen die snel dubbel zo hoog zijn. 

 

  

mailto:s.yildirim@veluwscollege.nl
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In the spotlight staan deze keer Fiene, Marit, Myrthe en Meghan uit klas 

1C. Zij zijn schoolwinnaars geworden van Vakkanjer Scout met hun 

bedacht product “de fiets door de tijd”. Tijdens de maakdagen in 

januari 2019 gaan zij hiervoor een prototype maken, die zij presenteren 

op de regiofinale. Zie in onderstaand filmpje hoe de meisjes op school 

werden verrast door een “overval” door Anouk en Grietje van Vakkanjer 

Scout! 

 

https://youtu.be/-J-DZsFfGRA 

 

 

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA 

 

 

  

  

 

 

   “DE FIETS DOOR      

DE TIJD” 

https://youtu.be/-J-DZsFfGRA
https://instagram.com/vccortenbosch/
https://www.facebook.com/VeluwscollegeCortenbosch
https://twitter.com/vccortenbosch


 

 
7 

  

 

 

 

WAT SPEELT ER IN SCHOOL 

 
  

 

 

 

 

Rekentoetsen    
Ook dit schooljaar vindt het rekenexamen weer plaats. De eerste 

afname zal al zijn in januari: van 7 januari t/m 15 januari. Het 

rekenexamen telt, net zoals vorig jaar, nog niet mee in de zak-

/slaagregeling. Wel komt het cijfer op het diploma te staan of op de 

bijlage van het diploma (voor de basisberoepsgerichte leerweg). In 

totaal krijgen leerlingen vier kansen. Een zes is een voldoende en na 

het behalen van dit resultaat hoeft de leerling geen rekenlessen meer te 

volgen. Wel mogen ze daarna nog hun kansen benutten om een hoger 

cijfer te behalen of het rekenexamen op een hoger niveau te maken.  

 

Tijdens de eerste periode zal alleen leerjaar 4 het rekenexamen doen. Leerjaar 3 heeft in 

november een proefexamen gemaakt. Wanneer zij hiervoor voldoende punten hebben behaald, 

mogen ook zij in januari examen doen.  

 

De rest van leerjaar 3 gaat het rekenexamen maken tijdens de tweede afnameperiode in maart. Dit 

om die leerlingen nog beter voor te bereiden op het examen, zodat alle kansen goed benut worden. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u zich richten tot onze rekencoördinator, mevrouw D. Tap 

(d.tap@veluwseonderwijsgroep.nl).   

Vakgroep rekenen 

 

PTA   
Het PTA is het Programma voor Toetsing en Afsluiting. Dit bestaat uit een aantal toetsen en 

opdrachten die onderdeel zijn van het examen. Het gemiddelde van de PTA toetsen is de helft van 

het cijfer op het diploma. Dat maakt de PTA toetsen en opdrachten heel belangrijk. Het PTA is 

verspreid over leerjaar 3 en 4, waarbij het grootste deel in klas 4 valt.   

  

Het is prettig dat er goede resultaten kunnen worden behaald. Helaas tellen ook de slechte 

resultaten mee. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u uw zoon/dochter positief wilt blijven 

stimuleren voldoende zorg aan het PTA-werk te besteden. Alle behaalde resultaten kunt u inzien op 

Som, een overzicht van alle PTA-toetsen staan per vak in Som.   

Mevrouw M. de Wit  

 

Voorlichtingsdagen MBO 

Via de mail hebben de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit leerjaar 

4 een overzicht gekregen van alle open dagen en voorlichtingsdagen van de 

mbo-opleidingen in de regio. Voor de leerlingen is het nu de hoogste tijd om 

zich te gaan oriënteren, omdat de inschrijving voor een mbo-opleiding vóór 

1 april afgerond moet zijn. Wij raden u aan deze dagen met uw zoon/dochter 

te bezoeken om tot een weloverwogen keuze te komen.  

 

Een bezoek aan een vervolgopleiding is aan te raden, indien mogelijk buiten schooltijd. Alleen in 

uitzonderlijke gevallen kan, in overleg met mevrouw M. Huijgen, hiervoor verlof worden 

aangevraagd. Op zaterdag 26 januari staat een Open Dag gepland voor het MBO bij Aventus. Voor 

onze leerlingen en ouders is dit een uitstekende mogelijkheid om eens te kijken naar de 

mogelijkheden voor het vervolgonderwijs. Meer informatie is te lezen op de website. 

www.aventus.nl/agenda/open-dag.  

  

http://www.aventus.nl/agenda/open-dag
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De leerlingen hebben deze week een mail ontvangen met daarin instructies om het digitale 

doorstroomdossier in te vullen. Dit dossier is belangrijk voor hun vervolgopleiding. Uw zoon of 

dochter vult onderdeel A in en de mentor vult onderdeel B in. Na de kerstvakantie zal de mentor 

dit tijdens het mentoruur bespreken. 

Mevrouw M. Huijgen, decaan bovenbouw 

 

Berlijn 2018 
In alle vroegte stond de bus klaar voor een groep enthousiaste leerlingen die naar Berlijn wilden! 

We vertrokken stipt op tijd richting de hoofdstad van Duitsland. Na het inchecken in ons hotel 

gingen we de stad in en hebben we typisch Duits gegeten, Schnitzel! ’s Avonds hebben we nog een 

bezoek gebracht aan de koepel van de Reichstag, waarbij je ook een mooi uitzicht over de stad 

hebt.  

 

Na een welverdiende nachtrust konden we aanschuiven bij een uitgebreid ontbijt. Berlijn is een erg 

uitgestrekte stad, waardoor de fiets een perfect vervoersmiddel is om de stad te verkennen. Onder 

leiding van een Nederlandse gids hebben veel bezienswaardigheden gezien. Daarna hebben we de 

hoogte opgezocht en Berlijn vanuit de Fernsehturm, vanaf 203 meter bekeken. Ter afsluiting 

hebben we Italiaans gegeten; heerlijke pizza’s en pasta’s.  
  
De volgende dag zijn we bij concentratiekamp Sachsenhausen geweest, hetgeen erg 

indrukwekkend was en ons een goed beeld heeft gegeven hoe verschrikkelijk het er vroeger aan 

toe gegaan is. We liepen voor op schema en zijn spontaan richting Potsdam gereden. Een klein 

stadje net onder Berlijn waar veel mooie paleizen staan en de leerlingen in het zonnetje konden 

struinen over een klein winkelstraatje.  

 

Na deze activiteiten konden we wel wat ontspanning gebruiken, dus zijn 

we met zijn allen gezellig uit eten gegaan en hebben we gebowld. De 

laatste dag zijn we vroeg vertrokken richting Autostadt, Wolfsburg. Hier 

staat de Volkswagenfabriek, inclusief een tentoonstelling van alle merken 

die ook tot de Volkswagengroep behoren. Ten slotte op naar 

Apeldoorn! Wij bedanken alle leerlingen voor een fantastische reis!  

Meneer S. Schrage, docent Duits 
 

Londen 2018 

Op maandagochtend 15 oktober stond de groep naar Londen klaar. Met maar liefst 104 leerlingen 

gingen we met twee touringcars richting de hoofdstad van Engeland. De overtocht van Het Kanaal 

hebben we met de trein gemaakt. Dit was voor alle leerlingen een bijzondere ervaring: een trein 

die onder het water gaat! 

 

Vanwege een technische storing in Calais, hadden 

we helaas een fikse vertraging opgelopen. Gelukkig 

scheen de zon en konden de leerlingen zich prima 

vermaken bij de duty-free winkeltjes. Eenmaal 

aangekomen in het hotel, zijn we snel na het 

inchecken richting het centrum gegaan om onze 

maagjes te vullen. De avondwandeling die op het 

programma stond hebben we i.v.m. de vertraging 

moeten verplaatsen naar een andere dag.  

 

  



 

 
9 

  

 

 

Op de tweede dag stond druk programma op de planning. Zo zijn we de dag gestart bij het 

National History Museum waar we allerlei wereldwonderen konden bezichtigen en ervaren zoals 

dinosaurus skeletten en aardbeving. In de middag zijn we naar de London Eye en de London Bridge 

Experience gegaan. In de London Eye hadden we het mooiste uitzicht over heel Londen en in de 

London Bridge Experience werden ons door acteurs verhalen verteld over het oude Londen. Daarna 

mochten de leerlingen die het aandurfden door een echt spookhuis. Zelfs de aller stoersten onder 

ons werden de stuipen op het lijf gejaagd! Voor het eten hebben we de stadswandeling gemaakt 

waarbij we belangrijke plekken aandeden zoals Buckingham Palace, 10 Downing Street, Houses of 

Parliament, Travalgar Square en St. James’ Park.  

 

Op de woensdag hebben we in de ochtend de Tower of London en de Tower Bridge bezocht. Hier 

konden we de kroonjuwelen en een expositie van historisch wapentuig aanschouwen. In de middag 

konden de sportliefhebbers hun hart ophalen tijdens een rondleiding bij Stamford Bridge, het 

stadion van Chelsea FC. De middag werd afgesloten met het winkelen op de welbekende straten 

nabij Picadilly Circus, namelijk Oxford Street en Regent Street. Na het avondeten was het tijd voor 

vertier en hebben we gezellig met z’n allen gebowld.  

 

De reis hebben we afgesloten met een keuze programma. Zo konden de Harry Potter liefhebbers 

naar Platform 9 ¾ op King’s Cross Station, de cultuursnuivers naar Covent Garden en de leerlingen 

die geen genoeg konden krijgen van het winkelen naar Harrods of naar de hippe wijk Camden 

Town. Rond 13:00 vertrokken we vanaf North Greenwich met moe maar erg voldane leerlingen 

weer terug naar Nederland. Ook dit jaar hebben we er samen de leerlingen weer een onvergetelijke 

reis van gemaakt! 

Mevrouw S. Yeşilöz, docent Engels 

 

Excursie naar het Stedelijk Museum  
Op donderdag 24 januari gaan we met klas 3M en klas 4M naar het 

Stedelijk Museum in Amsterdam.  

Aan de hand van opdrachten gaan de leerlingen het museum bekijken. 

Het vertrek is om 08.30u en we verwachten om 15.30u weer terug te zijn 

op school. We kijken alvast uit naar deze leerzame dag.  

Mevrouw M. Huijgen en Mevrouw S. Verschoor 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVku-Li5XfAhVPJ1AKHX5pDGkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.maisonvandenboer.com/nl/locaties/musea/stedelijk-museum-amsterdam.aspx&psig=AOvVaw0QU4jM7vQmrQQmlSwwsfvw&ust=1544525245252219


 

10 
 

 

 

 

AGENDA 
 

 

MA 14 JAN

MA 28 JAN 19:00-20:30 OPEN AVOND 

DI 29 JAN 13:15-16:00

Studiemiddag, 

leerlingen verkort 

lesrooster 

VR 18 JAN 13:15-16:30

Verkort lesrooster ivm 

voorbereiding Open 

Dag

DO 24 JAN

ZA 19 JAN 10:00-13:00 OPEN DAG 

VR 11 JAN

DI 15 JAN MA 21 JAN

Deze maand feedbackgesprekken docent met leerlingen over enqueteresultaten

Inleveren strookjes ouderavond leerjaar 

1

Excursie Stedelijk Museum leerlingen 

leerjaar 3 en 4 mavo (tekenen in het 

vakkenpakket)

Afname rekentoetsen niveau 2F en 3F leerjaar 3 

en 4 t/m 18 januari 2019
Ouderavond leerjaar 3 keuzevakken Fl@xuren periode 3

WEEK 2 WEEK 3 WEEK 5

Start periode 3 alle leerjaren

Afname oudertevredenheidsonderzoek leerjaar 1 

en 3
10 minutengesprek  leerjaar 1 Leerlingen lesvrij

Afname leerlingtevredenheidsonderzoek leerjaar 

1 en 3

Optie mentorgesprek met ouders over 

resultaten rapport (ivt) leerjaar 2 t/m 4

Brief ouderavond profielkeuze uit 

leerjaar 2

Deze week overleg MT-vakgroepvoorzitters

Presentatie sectorwerkstukken Mavo leerjaar 4

JANUARI 2019
WEEK 4

19:00-20:30

Ouderavond profielkeuze 

KB/BB (bezoek aan 

praktijkafdelingen) 

leerjaar 2

20:00-21:30

Ouderavond profielkeuze 

Mavo/GL (bezoek aan 

praktijkafdelingen) 

leerjaar 2

DO 14 FEB 08:30-10:10
Herkansing toetsen en 

PTA periode 2 leerjaar 3 

DO 21 FEB

VR 22 FEB

Deze week stage leerjaar 4

Proeftoets rekenen 90 minuten leerjaar 3

Deze week gastlessen Tactus verslaving  leerjaar 2

MA 11 FEB

Meeloopstage leerjaar 2
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WEEK 7 WEEK 9WEEK 8

FEBRUARI 2019

Brieven Ouderavond 10 

minutengesprek uit voor leerjaar 1 t/m 

3 + leerwegadvies leerjaar 1 en 2 + 

profielkeuze leerjaar 2 -> 3 


