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Beste ouder/verzorger,
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief voor ouders van het Dendron College. Hierin leest
u ontwikkelingen en algemene informatie voor ouders. Daarnaast kunt u leuke activiteiten
en berichten volgen via onze website, Facebook en Instagram.

Farmbot zorgt voor de groente

Techniek ontwikkelt zich razendsnel en
kennismaken met deze nieuwe ontwikkelingen
is belangrijk. Acht leerlingen uit 5-vwo
houden zich bezig met één van deze nieuwe
ontwikkelingen: de Farmbot, een robot die
een moestuin bijhoudt. In het kader van het
profielwerkstuk onderzoeken deze leerlingen wat
deze robot allemaal kan. Daarbij moeten ze denken
aan de mechanica, het programmeren van de robot,
teelmonitoring en ook de maatschappelijke gevolgen van
deze techniek.
Zo zullen ze bijvoorbeeld de robot moeten leren dat hij onkruid
detecteert en vervolgens ook weghaalt en dat de robot de
juiste hoeveelheid water geeft aan de plantjes. Over ongeveer
een jaar zullen de leerlingen hun resultaten presenteren
tijdens de profielwerkstukavonden.

Open Huis 2019

Op 7 februari was ons jaarlijkse Open Huis. We mochten ook dit
jaar veel gasten ontvangen. Ongeveer 60% van de bezoekende
leerlingen zit in groep 8 en 40% in groep 7. Volgens de enquête
vinden bezoekers het erg leuk dat er enthousiaste docenten en
vooral leerlingen zijn. Maar het leukste vinden ze om dingen zelf
te doen.
Dit jaar hadden we een nieuw filmpje gemaakt voor nieuwe
leerlingen. Dit filmpje is te zien via deze link.

Lesuitval

Leerlingen van het Dendron hebben op een schooldag les van veel
verschillende docenten. Soms kan een les niet doorgaan, omdat
de docent niet naar school kan komen, bijvoorbeeld omdat
hij of zij ziek is, op cursus of met een excursie van een andere
klas mee. We proberen dit op te lossen door bijvoorbeeld een
toets of huiswerk klaar te leggen voor de klas, een vervangende
docent de les te laten verzorgen of leerlingen in de aula hun
huiswerk te laten maken. Het kan ook gebeuren, dat een docent
voor langere tijd ziek is. In dat geval gaan we zoeken naar een
vervanger. Dat is niet altijd gemakkelijk, omdat er voor sommige
vakken te weinig docenten te vinden zijn. Daardoor duurt het
soms even voordat de vervanging kan starten.
In het lesprogramma voor leerlingen is rekening gehouden met
een bepaalde mate van lesuitval, omdat dat in een school als
de onze niet te voorkomen is. Als het langer duurt, helpen we
leerlingen om de gemiste stof op een goede manier in te halen.

Onlangs heeft het bedrijf BASF Vegetableseeds uit Nunhem
een tweede Farmbot aan het Dendron College geschonken
waardoor het project uitgebreid en gecontinueerd kan worden.

Ouderraad zoekt ouders
De Ouderraad zoekt mensen die het leuk vinden 1x in de zes
weken samen met de directie mee te denken en te praten over
het onderwijs van onze kinderen! Wij zeggen DOEN!
Aanmelden en meer informatie via ouderraad@dendron.nl

Nieuwe kapsalon bij Zorg en welzijn
Bij Zorg en Welzijn kunnen onze leerlingen aan de slag bij de nieuwe kapsalon.
Na ruim 10 jaar was deze aan vervanging en uitbreiding toe. Vmbo-leerlingen uit
leerjaar 1 t/m 4 die gekozen hebben voor het keuzevak ‘schoonheidsbehandeling’
kunnen hier leren in de praktijk. Zij leren niet alleen om haren te wassen en te
föhnen, maar vooral ook de ‘beroepshouding’. Dus: hoe ga je om met elkaar, hoe
reageer je als een klant ontevreden is en hoe begroet je een klant.

