Groen Licht
Nieuwsbrief van VMBO Kesteren voor leerlingen en ouders

Agenda

Groen Licht
Groen Licht is een informatieblad voor ouders en leerlingen van Helicon VMBO Kesteren. Dit is het Groen Licht van september 2018. Het volgende Groen Licht zal medio december verschijnen. Eerdere edities van Groen Licht zijn ook op de website na
te lezen.

Regels en afspraken
We zijn pas enkele weken bezig, maar toch merken we dat het voor sommige leerlingen lastig is om zich aan de regels en afspraken te houden die we met elkaar gemaakt hebben. We zetten hier de belangrijkste regels nog even op een rijtje:

Oktober
19
Schoolfeest
22-26 Herfstvakantie

November
1
5
12



Je telefoon gaat tijdens de les in de telefoontas of je kluisje



Je komt tijdens de lessen niet in de gangen



Je gaat naar de wc tijdens de leswissel of pauze

14



Je draagt geen jassen, mutsen, petten in de klas

15



Je gaat niet zonder docent een lokaal binnen



In de pauze blijf je op het op het schoolterrein



Je mag op school en in de omgeving van de school niet roken



Je gaat met respect om met je medeleerlingen, docenten en de spullen van
anderen en van school



Na je laatste les ga je naar huis en blijf je niet op school hangen

Als iedereen zich hier wat beter aan houdt wordt het een stuk gezelliger op school!

19
22
29

December
3
7

Inhaaltoetsen onderbouw
Wij willen u graag informeren over onze nieuwe procedure voor het inhalen van toetsen in de onderbouw.
Om meer duidelijkheid en structuur te krijgen, is vanaf dit schooljaar de procedure
voor het inhalen van toetsen in de onderbouw gewijzigd. Als een leerling door afwezigheid een toets mist, dan wordt er op de eerstvolgende maandag automatisch een
inhaaltoets gepland. Dit staat dan ook in het rooster van de leerling in Magister. De
inhaaltoets wordt tussen 14:45 en 16:15 uur (8e en 9e lesuur) gepland en er worden
per keer maximaal twee inhaaltoetsen afgenomen. Als een leerling ook op het inhaalmoment afwezig is, dan verschuift de inhaaltoets naar de maandag erop.
Als een leerling vanwege langdurige afwezigheid een groot aantal toetsen heeft gemist, dan wordt een individueel inhaalplan gemaakt. Daarbij kunnen er ook op andere
dagen inhaaltoetsen worden gepland.

School & Jobs, klas 4
Projectweek, klas 1 & 2
Toetsweek SE1 (klas 3)
Toetsweek SE4 (klas 4)
Doedag basisschool, lesvrij
les 1 t/m 5
Doedag basisschool, lesvrij
les 1 t/m 5
Inhalen Toetsen SE1 & SE4
Helicon studiedag, leerlingen vrij
Voorlichtingsavond leerlingen en ouders klas 4
(incl. Entree)

13
14
21
24

rapportvergaderingen, les
vrij na het 5e uur
Rapport 1/ED1 mee naar
huis
Vuurwerklessen Halt, klas 1
Keulenreis, klas 2
Kerstviering leerlingen,
middag vrij
Kerstvakantie t/m 4 januari

Doedag
Dit jaar hebben we twee Doedagen voor basisschoolleerlingen, op
14 en 15 november. Deze vinden
plaats in de ochtend. ‘s Middags is
er gewoon les voor onze eigen
leerlingen.

Ontruiming

Facebook en Twitter

Op vrijdag 21 september vond er een ontruimingsoefening plaats. De oefening
is goed verlopen en de aanwezige leerlingen hebben de aanwijzingen van de
hulpverleners goed opgevolgd. Ook hebben zij zich keurig gedragen op het
verzamelpunt. Complimenten!

U kunt ons ook volgen via
Facebook en Twitter. Zoek op
Helicon Kesteren en bekijk de
laatste activiteiten en leuke
filmpjes en foto’s.

Doe jij dit jaar eindexamen?
Mijneindexamen.nl is vanaf dit moment beschikbaar met alle informatie voor examenjaar 2018-2019. Het is een mobiele webapp voor alle examenleerlingen vmbo, havo en vwo. Deze site is ontwikkeld voor smartphone en tablet,
maar is ook via de computer goed toegankelijk. U kunt ook het demofilmpje van mijneindexamen.nl bekijken.

Eindexamenleerlingen van Helicon VMBO Kesteren krijgen in maart 2019 het eindexamen boekje met belangrijke
informatie en roosters. Daarnaast krijgen leerlingen een persoonlijk rooster.

Formulier toestemming gebruik foto’s en video
Onlangs hebben de leerlingen in het kader van de nieuwe privacy wetgeving formulieren meegekregen over het gebruik van foto en video opnamen. Met dit formulier geef je toestemming voor het gebruik van foto’s waar de leerling
opstaat in bijvoorbeeld onze folders, de schoolgids, facebook, website of jaarboek. Als een leerling jonger is dan 16
jaar dan moet ook een ouder/verzorger tekenen. Graag ontvangen we zo snel mogelijk van iedereen het formulier
terug. Wilt u niet dat uw kind herkenbaar in beeld is, lever het formulier dan toch in en zet er duidelijk NEE op. Dan is
voor ons duidelijk welke foto’s en video’s we wel en welke we niet kunnen gebruiken. Formulier kwijtgeraakt? Op
Mijn Helicon kunt u een nieuw formulier downloaden, of haal er een op bij de receptie van school.
Verbouwing

Er wordt in de school hard gewerkt. We zijn namelijk bezig een aantal lokalen en toiletgroepen te verbeteren. Helaas
gaat een verbouwing altijd gepaard met overlast. Uiteraard proberen we dit voor de leerlingen zoveel mogelijk te
beperken, maar we kunnen dit niet helemaal vermijden. Als het goed is zijn na de herfstvakantie de meeste werkzaamheden klaar. We zijn erg benieuwd naar het resultaat!

Vrijwilligers gezocht
Naast de lessen die wij geven zijn er door het schooljaar heen verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten
waar we extra hulp bij kunnen gebruiken. We zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die ons voor kortdurende of
langlopende activiteiten zouden willen en kunnen ondersteunen. U kunt hierbij denken aan de volgende activiteiten:
Aulatoezicht, (kleine) technische werkzaamheden, Examensurveillance, Verzorging tuin en bestrijding onkruid, Assisteren bij eendaagse excursies, Assisteren in de praktijklessen

Mocht u interesse te hebben om ons op vrijwillige basis te ondersteunen bij één of meerde activiteiten, dan bent u
van harte welkom. Een (kleine) vrijwilligersvergoeding behoort (afhankelijk van de duur en aard van de werkzaamheden) tot de mogelijkheden. U kunt uw reactie sturen naar Maaike Jorritsma: mjorritsma@helicon.nl. onder vermelding van uw naam, contactgegevens en voorkeur voor activiteit.

