Nieuwsbrief Koers 14-06-2019
Beste ouders,
Bij dezen de volgende nieuwsbrief van Koers met daarin deze onderwerpen:
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Reflectiedocument leerlingen
Aan het einde van het schooljaar is het tijd om terug te blikken. Daarnaast willen we als
school ook zorgdragen voor een stuk overdracht naar nieuwe docenten, coaches of
mentoren. Zowel voor de leerlingen die doorstromen naar een andere school, als de
leerlingen die bij Koers blijven, hebben we daarom een reflectiedocument opgesteld.
Elke leerling vult dit document eerst zelfstandig, digitaal in, bespreekt het vervolgens met
ouders en stuurt het daarna door naar de coach. Deze bekijkt het document en vult waar
nodig in overleg aan. Hiermee wordt er vanuit meerdere perspectieven gereflecteerd op de
ontwikkeling van de leerling gedurende het afgelopen jaar of de afgelopen jaren.
Uiteindelijk zal dit document in ons administratiesysteem (Magister) worden opgeslagen. Zo
kan dit volgend jaar als basisinformatie worden gebruikt.
In de bijlage zijn een tweetal documenten opgenomen. Een daarvan is voor de leerlingen die
bij Koers blijven, de ander voor de leerlingen die uitstromen.
Het verzoek is om het ingevulde document uiterlijk op woensdag 19 juni per e-mail naar de
coach te sturen.
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Afsluitende week
In de week van 24 juni is de laatste afsluitende week. Voor de leerlingen van leerjaar 3 is dit
tevens een afscheidsweek van drie schooljaren Koers.
Algemeen geldt dat op dinsdag 25 juni een studiedag voor het docententeam is en er dan
geen activiteiten voor de leerlingen zullen zijn.
Op woensdag 26 juni is er in de ochtend een projectmarkt van Biologie en Tekenen. De
leerlingen hebben de afgelopen maanden aan een eigen project/onderzoek gewerkt en
zullen op deze ochtend hun eindproducten presenteren. Meer hierover verderop in de
nieuwsbrief.
Verder zullen er op donderdagochtend 27 en vrijdagochtend 28 juni mogelijkheden zijn om
afspraken met docenten in te plannen om de laatste leerdoelen af te ronden. Hierover meer
onder het volgende kopje.
Hieronder volgt een overzicht van de tijden en locatie van verzamelen.
leerjaar Tijden
lj 1
vrij
lj 2
vrij
maandag
lj 3
lj 1
woensdag lj 2
lj 3
lj 1
donderdag lj 2
lj 3
lj 1
vrijdag lj 2
lj 3

8.30 uur
9.00 - 12.00 uur
9.00 - 12.00 uur
9.00 - 12.00 uur
9.00 tot 12.00 uur
9.00 tot 12.00 uur
9.00 tot 12.00 uur
9.00 tot 11.00 uur
9.00 tot 11.00 uur
9.00 tot 11.00 uur

ochtend
Activiteit
vrij
vrij
Vertrek vanaf College,
verzamelen in domein
2.06
Biologie & Tekenen
Project
Op afspraak afronden
Op afspraak afronden
Op afspraak afronden
Op afspraak afronden
Op afspraak afronden
Op afspraak afronden

Locatie Tijden
nvt
12.00 - 15.00 uur
nvt
12.00 - 15.00 uur

middag
Verzamelen
op school
op school

Efteling
volgt
volgt
volgt
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06

Efteling
nvt
nvt
nvt
op school
op school
op school
op school
op school
op school

tot uiterlijk 19.30 uur
vrij
vrij
vrij
12.00 - 15.00 uur
12.00 - 15.00 uur
12.00 - 15.00 uur
11.00 tot 14.00
11.00 tot 14.00
11.00 tot 14.00

Wederom hebben de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 een eigen programma gemaakt. De
leerlingen hebben zoveel mogelijk activiteiten bedacht waar weinig kosten aan verbonden
zijn. De organiserende leerlingen hebben thuis gepolst of de bedragen acceptabel zijn.
Ouders krijgen van de financiële administratie een factuur.
De kosten voor de afsluitende week bedragen:
Leerjaar 1: €12,50;
Leerjaar 2: €15,00;
Leerjaar 3: €50,00.
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Vervangende opdracht projectmarkt Biologie en Tekenen
Op woensdag 26 juni zal in de ochtend de projectmarkt voor Biologie en Tekenen
plaatsvinden. Indien de leerlingen geen eindproduct kunnen laten zien, zullen zij een
vervangende opdracht krijgen die ze individueel tijdens deze ochtend moeten uitwerken. We
rekenen er natuurlijk op dat deze vervangende opdracht niet nodig zal zijn en alle leerlingen
een mooi eindproduct komen presenteren!

Laatste mogelijkheden tot afronden tredes en modules
Om aan het einde van het jaar nog een extra mogelijkheid voor het afronden van tredes of
modules te creëren, hebben we een drietal ochtenden hiervoor vrijgemaakt. Het betreft
donderdag 27 juni, vrijdag 28 juni en maandag 1 juli, steeds van 9.00 tot 11.00 uur. Een
leerling kan alleen op basis van een vooraf gemaakte afspraak gebruik maken van deze
mogelijkheid. Deze afspraak maakt de leerling met de betreffende docent. Geen afspraak
betekent dan ook geen mogelijkheid tot afronden op deze ochtenden.

Leegmaken kluisjes en inleveren pasjes
Aan het begin van het schooljaar hebben de leerlingen een kluisje toegewezen gekregen en
een schoolpasje. Pasje en kluisje zijn aan elkaar gekoppeld. Omdat de kluisjes opnieuw
verdeeld zullen worden, zullen de schoolpasjes aan het einde van het schooljaar ingenomen
worden.
De leerlingen van alle leerjaren maken hun kluisje helemaal leeg en leveren hun pasje in bij
hun begeleidende docent op vrijdag 28 juni bij aanvang van de activiteiten om 11.00 uur.
Indien een leerling afwezig is of het pasje vergeten is zal deze zich op maandag 1 juli om
9.00 uur met het pasje moeten melden op school.
Na de zomervakantie ontvangen de leerlingen weer een kluisje en hun schoolpasje.

Inleveren sleutels laptopkluisjes leerjaar 2
Vanaf volgend schooljaar zullen de zwarte laptopkluisjes verdwijnen uit het Koersdomein.
Daarom zullen de leerlingen van leerjaar 2, die nu nog een laptopkluisje hebben, hun sleutel
komen inleveren op dinsdag 2 juli tussen 9.00 en 10.00 uur. Het inleverpunt is het kantoor
van dhr. Kwakman, achterin domein 2.40. De restitutie van de borgsom van het kluisje
gebeurt ter plaatse.

Inleveren laptops leerjaar 3
De leerlingen van leerjaar 3 hebben de afgelopen jaren een schoollaptop tot hun beschikking
gehad. Op dinsdag 2 juli tussen 9.00 en 10.00 uur leveren alle leerlingen van leerjaar 3
hun laptop inclusief de acculader en hun kluissleuteltje in. Het inleverpunt is het kantoor van
dhr. Kwakman, achterin domein 2.40.
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Verdeling coaches
Aangezien zowel het docententeam als de groep leerlingen van Koers gaan veranderen, zal
er een nieuwe koppeling van coach en leerling gaan plaatsvinden. Omdat we de mening en
beleving van de leerling mee willen nemen, zullen we in de introductieweek in augustus een
of enkele momenten creëren waarop de leerlingen kennis kunnen maken met de coaches.
Vervolgens zullen zij samen met u een top 3 van voorkeur opstellen en doorgeven. Wij zullen
daarna de puzzel leggen. In september zullen dan de jaardoelgesprekken met ouders,
leerling en coach plaatsvinden.

Schoolvakanties 2019-2020
De data van de schoolvakanties van volgend schooljaar zijn te vinden via deze link.

Agenda
-

Dinsdag 18 juni: kennismakingsavonden voor nieuwe leerlingen
Donderdag 20 juni: verkort lesrooster tot 13.55 uur
Maandag 24 juni: laatste schoolweek, afsluitende week.
Dinsdag 25 juni: studiedag team Koers. Leerlingen vrij.
Vrijdag 28 juni: leegmaken kluisjes en inleveren schoolpasjes en sleutels
laptopkluisje. Afsluiting schooljaar.
Dinsdag 2 juli: inleveren laptops leerjaar 3 incl. voeding en sleutel laptopkluisje (dat
laatste ook voor leerjaar 2).

Dagen met verkort lesrooster tot 13.55 uur gelden voor de hele school, i.v.m.
studiemiddagen of werkdrukvermindering.
Voor meer algemeen nieuws, zie https://www.koersweert.nl/leerlingen/overzichten/nieuws
Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u reageren per e-mail:
info@koersweert.nl
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