Nieuwsbrief Koers 21-06-2019
Beste ouders,
Bij dezen de volgende nieuwsbrief van Koers met daarin deze onderwerpen:
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Het delen waard: muziek met microbit
Leerlingen Koers, Leerjaar 1, bouwen muziekinstrument m.b.v. een micro-computer.
Gedurende een aantal weken hebben de leerlingen in een projectgroep kennis gemaakt met
geluid. Wat is geluid? Wat zijn trillingen? Wat is geluidsoverlast? Wat kun je er tegen doen?
Hoe pakken we dit onderwerp aan? Hoe werken we samen? Hoe verdelen we de taken?
Veel aspecten die leerlingen "spelenderwijs" onder de knie krijgen binnen het
Koersprogramma. M.b.v. Microbit, een micro-computer, die leerlingen zelf kunnen
programmeren, is vandaag het eindresultaat gepresenteerd. Compliment meisjes en
jongens voor het bereikte resultaat!!
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Afscheid collega’s
Aan het einde van het schooljaar zullen we helaas afscheid gaan nemen van enkele zeer
gewaardeerde collega’s. De volgende personen gaan we heel hard missen:
-

Dhr. Van Dooren (NE en zoveel meer) is na 37 jaar onderwijs eindelijk klaar voor een
volgende fase in zijn leven. Als grondlegger en orakel van Koers kan hij terugkijken
op een zeer mooi einde van zijn carrière en is hij trots op wat er nu staat. Onze dank
is oneindig en we hopen nog af en toe een klein beroep op zijn wijsheid te mogen
doen. Bedankt voor alle passie en inzet en geniet van de tijd die komen gaat!

-

Mevr. Derks (BI) heeft na 3 jaar Koers (en heel wat jaartjes op Het College) besloten
om een geheel nieuwe weg in te slaan. Zij gaat vanaf volgend jaar in de universitaire
wereld aan de slag. We zullen haar positief kritische blik en scherpzinnigheid gaan
missen, maar weten zeker dat ze een heel mooie tijd tegemoet gaat. Heel veel
succes met deze stap gewenst!

-

Dhr. Hulleman (FA) is een duizendpoot binnen LVO Weert. De afgelopen jaren heeft
hij als teamleider mavo 3&4 en teamlid van Koers continu in een spagaat gelegen.
Daarom is uiteindelijk de knoop (met pijn in zijn hart) doorgehakt en zal hij zich gaan
concentreren op het team mavo 3&4. De leerlingen die de komende jaren uitstromen
naar mavo 3 zullen hem dus nog regelmatig kunnen vertellen hoe het bij Koers is.
Hartelijk dank voor alle vrolijkheid en humor in de afgelopen jaren en veel succes op
de Philips van Horne!

-

Mevr. Raaijmakers (BI) zal na dit jaar haar focus gaan leggen op het modulair
gymnasium. Zij heeft het afgelopen jaar samen met mevrouw Derks voor een frisse
wind in het biologieprogramma gezorgd. Heel veel dank voor de vrolijke inzet en alle
bijdrage in het afgelopen jaar. Succes en tot ziens op Het College!

-

Dhr. Vermeulen (EC) is ingevallen toen dhr. Janssen een aantal examenklassen
moest opvangen. We hebben hem leren kennen als een zeer prettige collega met
veel gevoel voor humor en een opbouwend kritische blik. Na de zomer zal hij starten
met een nieuwe opleiding. We wensen hem heel veel succes en bedanken hem voor
zijn positieve en constructieve bijdrage in het Koersteam.

-

Mevr. van der Kop (AK) heeft met veel plezier en vrolijke toewijding de
onderwijstaken van Johan Bijlmakers waargenomen. Dhr. Bijlmakers zal na de zomer
weer starten. We willen mevrouw van der Kop hartelijk danken voor al haar positieve
inzet en zullen haar met een dubbel gevoel (we zijn namelijk ook blij dat dhr.
Bijlmakers weer terug zal komen) uitzwaaien en veel succes wensen met haar
verdere loopbaan en studie.

-

Dhr. Hausmans (teamleider) heeft de afgelopen jaren achter de schermen ervoor
gezorgd dat Koers zijn plek binnen LVO-Weert verdiend heeft. Vanaf volgend jaar zal
hij werkzaam zijn als hoofd van een zuidelijk gelegen regio van LVO. We bedanken
hem uiteraard voor alle mogelijkheden die wij als team gekregen hebben en wensen
hem veel succes in het mooie Heuvelland. Uiteraard hopen we de komende jaren
onze krachten verder te bundelen en het gepersonaliseerd leren nog sterker op de
(Limburgse) kaart te zetten.
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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.
Dringend verzoek om het ingevulde document zo snel mogelijk per e-mail naar de coach te
sturen.

Projectmarkt Biologie en Tekenen
Woensdag 26 juni van 9.00 tot 12.00 vindt de projectmarkt Biologie en Creatief plaats.
Leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 laten hier op diverse creatieve manieren hun onderzoek naar
een biologisch onderwerp zien. Geïnteresseerde ouders zijn welkom. De leerlingen zijn
verplicht van 9.00 tot 12.00 aanwezig en zullen in diverse rondes hun producten
presenteren.
Indien de leerlingen geen eindproduct kunnen laten zien of geen positieve bijdrage leveren
als toehoorders van andere groepjes, 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!

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.
Hieronder volgt een overzicht van de tijden en locatie van verzamelen.
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leerjaar Tijden

ochtend
Activiteit

Locatie Tijden

lj 1

vrij

vrij

nvt

maandag lj 2

vrij

lj 3
lj 1
woensdag lj 2
lj 3

8.15 uur
9.00 - 12.00 uur
9.00 - 12.00 uur
9.00 - 12.00 uur

vrij
nvt
Vertrek vanaf College,
verzamelen in domein
2.06
Efteling
volgt
Biologie & Tekenen
volgt
Project
volgt

12.00 - 15.00 uur
12.00 - 15.00 uur

tot uiterlijk 19.30 uur
vrij
vrij
vrij

lj 1

9.00 tot 12.00 uur Op afspraak afronden 2.06

12.00 - 15.00 uur

lj 2

9.00 tot 12.00 uur Op afspraak afronden 2.06

12.00 - 15.00 uur

lj 3

9.00 tot 12.00 uur Op afspraak afronden 2.06

12.00 - 15.00 uur

lj 1

9.00 tot 11.00 uur Op afspraak afronden 2.06

11.00 tot 14.00

lj 2

9.00 tot 11.00 uur Op afspraak afronden 2.06

11.00 tot 14.00

lj 3

9.00 tot 11.00 uur Op afspraak afronden 2.06

11.00 tot 14.00

donderdag

vrijdag

middag
Verzamelen
op school, denk aan: sportkleding, zonnebrand,
eten, drinken, droge kleding (evt.)
op school, denk aan: sportkleding, zonnebrand,
eten, drinken
Efteling, denk aan: zonnebrand, eten, drinken,
zakgeld
nvt
nvt
nvt
Koersdomein, denk aan: laptop, smartphone,
eten/drinken, pen en papier
op school, een groep start bij Scouting
Nederweert, denk aan: drinken, zonnebrand,
fiets! Schoolpasje en kluisje leegmaken!
op school en in centrum Weert, denk aan:
drinken, zonnebrand, fiets!
start op school: denk aan: fiets, snack/drinken,
schoolpasje en kluisje leegmaken!
Blauwe Meertje: denk aan zwemspullen,
zonnebrand, snack/drinken.
op school: denk aan, snack/drinken, schoolpasje
en kluisje leegmaken!

BELANGRIJK: het wordt een warme en zonnige week, daarom is het goed om voldoende
eten en drinken, zonnebrandcrème en andere bescherming tegen de zon mee te nemen.

Geen onderwijsactiviteiten van 1 tot 5 juli
Buiten de bovengenoemde inlevermomenten zijn er in deze week geen schoolactiviteiten bij
Koers. De laatste dagen worden gebruikt voor het nakijken van de laatste werkstukken,
toetsen en presentaties, het verwerken van de feedback, het voeren van eventuele
individuele gesprekken en het voorbereiden van de introductieweek.

Erratum: 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 profielschets van de “ideale coach” opstellen. Wij
zullen daarna de puzzel leggen en de basegroups formeren. In september zullen dan de
algemene ouderbijeenkomsten en de jaardoelgesprekken met ouders, leerling en coach
plaatsvinden.

Herhaling: 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
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mogelijkheid. Deze afspraak maakt de leerling met de betreffende docent. Geen afspraak
betekent dan ook geen mogelijkheid tot afronden op deze ochtenden.

Herhaling: 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.

Herhaling: 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.

Herhaling: 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.

Agenda in het kort
-

-

Maandag 24 juni: laatste schoolweek, afsluitende week, zie planning hierboven.
Dinsdag 25 juni: studiedag team Koers. Leerlingen vrij.
Vrijdag 28 juni: vanaf 11.00 uur activiteiten. Denk aan leegmaken kluisjes en
inleveren schoolpasjes en sleutels laptopkluisje. Afsluiting schooljaar met een
feestelijke barbecue van 13.00 tot 14.00 uur.
Donderdag 27, vrijdag 28 juni en maandag 1 juli: in de ochtend laatste mogelijkheden
zaken af te ronden, alleen indien vooraf een afspraak is gemaakt.
Dinsdag 2 juli: inleveren laptops leerjaar 3 incl. voeding en sleutel laptopkluisje (dat
laatste ook voor leerjaar 2).
Maandag 19 augustus: studiedag, geen onderwijsactiviteiten
Dinsdag 20 augustus t/m vrijdag 23 augustus: introprogramma voor alle leerjaren,
programma volgt. In principe iedere dag van 9.00 tot c.a. 15.00 uur.
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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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