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Beste ouder/verzorger,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief voor ouders van het Dendron College. We hopen hiermee
een traditie te starten om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en algemene
informatie vanuit het Dendron College.

Flexibele uren voor leerlingen
Leerlingen van het Dendron College volgen
lessen, zoals die op hun lessentabel staan: lessen
in diverse vakken, zoals wiskunde en Nederlands.
Daarnaast krijgen ze ook “Dendron College uren”,
hulplessen en studie-uren. De verdeling en invulling
hiervan verschilt per leerjaar. Wat wel voor alle
leerlingen hetzelfde is, is dat ze “flexibele uren” moeten
invullen. Deze invulling is flexibel: leerlingen kunnen kiezen.
Ze kunnen een extra vak volgen, een hulples geven, helpen
bij het Open Huis of lid zijn van de leerlingenraad, enzovoort.
Ze kunnen ook iets buitenschools doen, zoals vrijwilligerswerk
bij een vereniging of mantelzorg voor grootouders. Kortom:
de uren kunnen flexibel ingevuld worden. Leerlingen besteden
dit schooljaar 20 klokuren aan deze flexibele uren. Ze vullen
daarvoor een formulier in, dat ondertekend wordt door degene
die kan beoordelen of ze de uren hebben gemaakt. We willen
met deze uren een bijdrage leveren aan het maatschappelijke
bewustzijn van de leerlingen. U ontvangt hierover nog extra
informatie.
Ouders en onderwijsontwikkeling
Op het Dendron College denken we na over hoe we het
onderwijs toekomstbestendig willen maken. Daarbij zijn de
meningen van ouders en leerlingen uiteraard heel belangrijk. De
ouderraad denkt met ons mee en heeft in dat kader ook al twee
avonden belegd waar alle ouders waren uitgenodigd om hun
inbreng te geven. Daarnaast wordt door Puck Jonkers dezelfde
vraag gesteld aan
onze leerlingen.

Er zijn nog allerlei vragen, maar
we zijn het erover eens, dat het
onderwijs uitdagender kan en
meer initiatief van de leerling kan
vragen. Op de boom hiernaast is
een samenvatting te vinden van
wat wij zouden willen met het
onderwijs.
Heeft u suggesties of wilt u
meedenken? Laat dit ons weten
en meld je bij de ouderraad.
Onderwijsinspectie
In september is een bezoek
gebracht aan het Dendron College door de onderwijsinspectie.
Hierover hebben we u eerder ingelicht. Op vrijdag 14 december
worden de onderzoeksrapporten van de bezochte scholen
gepubliceerd, evenals het onderzoek naar bestuurlijk handelen
LVO en de zienswijze van Stichting LVO. Bent u benieuwd naar
het rapport van het Dendron College? Bekijk deze dan op deze
website van de onderwijsinspectie. Als u naar aanleiding hiervan
nog vragen heeft, neem dan contact op met de schoolleiding.
Suggesties of verzoeken?
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief ideeën, tips of
verzoeken? Laat het ons dan weten! Dat kan via het secretariaat.

Thema kerstviering
De laatste vrijdag van het schooljaar, 21 december, staat in het teken
van de jaarlijkse kerstviering. Er is een afwisselend programma voor
alle leerlingen en docenten. Met gezelligheid, ontspanning en lekkers,
en ook een maatschappelijk thema. Dit jaar is het thema “vrijheid”:
vrijheid die wij elkaar gunnen, vrijheid die wij voor een ander (on)
mogelijk maken. Gunnen we een ander zijn of haar manier van zijn? Of
maken we die kleiner, door woord of daad?
Wij wensen u fijne feestdagen en een heel goed 2019.
Onze kerstkaart voor dit jaar is ontworpen door Merel Poels uit HA4A.

