
 
Agen da 

6 juni:  

SO start thema: Vrije tijd 

 

13 t/m 17 juni: CITO week 

 

23 juni: Schoolreizen SO 

 

24 juni: alle leerlingen vrij 
ivm de TT 

 

28 juni: MR vergadering  

 

 

Collega’s getrouwd 

In de maand mei zijn twee van 
onze SO collega’s getrouwd. 
Juf Dominique is met haar 
Antonie getrouwd en juf Wieb-
ke met Arjan.  

Tweemaal een feestje voor de 
leerlingen op het SO.  

Dominique en Antonie, Wieb-
ke en Arjan, van harte gefelici-
teerd en heel veel geluk toe-
gewenst!  

Schooljaar 2016-2017 

We zijn druk bezig met de voor-
bereidingen op het schooljaar 
2016-2017.  

We zijn in gesprek over de 
groepsindelingen en de perso-
nele bezettingen. Het is ieder 
jaar weer een ingewikkelde 
puzzel waar we zorgvuldig mee 
om gaan. De Medezeggen-
schapsraad is betrokken bij de 
procedure.  

Daarnaast leggen we de laatste 
hand aan de schoolgidsen voor 
SO en VSO en de nieuwe jaar-
kalender.  

Zodra er meer nieuws is, zullen 
we dit bekend maken. Tijdens 
de contactweek in juli zullen we 
u informeren over de groeps-
verdeling.  

 

Schoolreizen SO 

Alle SO groepen gaan donder-
dag 23 juni op schoolreis. 

 

Leerlingen vrij  

De leerlingen SO en VSO zijn 
vrijdag 24 juni vrij i.v.m. de TT 
en donderdag 30 juni om  

12.00 uur vrij i.v.m. een studie-
middag. 

Vakantierooster 2016-2017 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt 
u het vakantierooster voor 
schooljaar 2016-2017. De 
margedagen voor 2016-2017 
zijn ook bekend en staan op 
hetzelfde overzicht.   

 

VSO Gala 

Op vrijdag 17 juni vindt het 
VSO Gala plaats voor alle 
leerlingen van het VSO. Het 
thema van dit jaar is “De ster 
van de avond!”. Ben jij de ster 
van de avond….. Save the 
date en shine!  

30 juni: leerlingen om 12.00 
uur vrij i.v.m. studiemiddag  

 

4 t/m 8 juli: Contactweek 

 

18 juli: start zomervakantie 
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Foto/filmmiddag SO  

Het komende schooljaar zal 
iedere SO groep een foto– en 
filmmiddag voor de ouders/
verzorgers van de eigen groep 
organiseren. Deze middag 
komt in de plaats van de 
“ouders-in-de-klas-middag.” 
De ouders/verzorgers van de 
groep worden aan het begin 
van het nieuwe schooljaar 
door de groepsleerkracht ge-
ïnformeerd over de datum.  

 

Veiligheid op de parkeer-

plaats  

Het is iedere ochtend en mid-
dag een komen en gaan van 
auto’s, taxibusjes en fietsers. 
Dit leidt soms tot gevaarlijke 
situaties. Om de veiligheid te 
garanderen willen we ieder-
een vragen om goed uit te 
kijken op de parkeerplaatsen 
en de juiste rijrichting volgens 
de borden te hanteren. Alvast 
hartelijk dank!  

 

Social Media Richtlijnen 

Plateau Openbaar Onderwijs 
Assen heeft de volgende kern-
waarden: Ontwikkeling, Res-
pect, Plezier, Lef en Veilig-
heid. Elke dag wordt op de 
Plateauscholen kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs gege-
ven in de lijn van deze kern-
waarden. Daarbij nemen we 
ook onze verantwoordelijkheid 
om samen met u de leerlingen 
bewust om te leren gaan met 
social media. Om hieraan in-
houd te geven heeft Plateau 
“social media richtlijnen” opge-
steld voor medewerkers, leer-
lingen en ouders/verzorgers 
van Plateau. Met deze richtlij-
nen waarin de “do’s en dont”s” 
genoemd worden denken wij 
een ieder bewust te maken 
van de gevaren van social 
media. Deze richtlijnen zijn 
binnen Plateau leidend voor 
het gebruik van social media. 
Binnenkort zullen deze op on-
ze website te vinden zijn. Ze 
zijn tevens toegevoegd aan 
onze nieuwsbrief.   

Nieuws van de medezeggen-

schapsraad (MR)  

Op dinsdag 24 mei jl. was de 
vergadering van de MR. Op de 
Van Lieflandschool starten we 
de vergadering in aanwezigheid 
van iemand namens de school-
directie, Carina of Esther. De 
MR wordt dan geïnformeerd 
over de laatste ontwikkelingen 
op school en binnen Plateau.  

Afhankelijk van de overige in-
houdelijke onderwerpen op de 
agenda worden deze eventueel 
door de directie nader toege-
licht, waarna de MR zonder 
directie de vergadering voort-
zet. 

 

Met het oog op schooljaar  

2016-2017 stonden dit keer het 
Schooljaarplan en de School-
ondersteuningsprofielen voor 
SO en VSO geagendeerd. Te-
vens is het Schoolformatieplan 
2016-2017 besproken.  Afhan-
kelijk van het soort document 
heeft de MR instemmings- of 
adviesrecht.  

Het doel is om door de school-
directie vroegtijdig meegeno-
men te worden in de totstand-
koming van de diverse stukken, 
zodat alle benodigde documen-
ten voor het volgende school-
jaar tijdig gereed zijn. 

 

Namens de MR, 

Wilko Gaastra, voorzitter 

 

 

 


