
 

 

19-02 t/m 23-02:  

Contactweek  

 

19-03: Fietscontrole voor 
VSO en SO Bovenbouw 

 

27-03: Ouderavond 

 

 

 

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

 

Social Media Richtlijnen 
Plateau Integrale Kindcen-

tra Assen heeft de 
volgende kernwaar-
den: Ontwikkeling, 
Respect, Plezier, Lef 
en Veiligheid. Elke 
dag wordt op de 
Plateauscholen 
kwalitatief hoog-
waardig onderwijs 
gegeven in de 
lijn van deze 
kernwaarden. 
Daarbij neemt 
Plateau ook 
haar verant-
woordelijkheid 
om samen 
met u de leer-

lingen bewust om te leren 
gaan met social media. 
Om hieraan inhoud te ge-
ven heeft Plateau vorig 
jaar “social media richtlij-
nen” opgesteld voor me-
dewerkers, leerlingen en 
ouders/verzorgers van 
Plateau. Met deze richtlij-
nen waarin de “do’s en 
dont”s” genoemd worden 
denken wij een ieder be-
wust te maken van de ge-
varen van social media. 
Deze richtlijnen zijn bin-
nen Plateau leidend voor 
het gebruik van social me-
dia. De layout voor deze 
richtlijnen is dit schooljaar 
aangepast aan de nieuwe 
huisstijl van Plateau. De 
richtlijnen zijn toegevoegd 
aan deze nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agen da 

Contactweek  
De contactweek vindt 
plaats in de week van 19 
t/m 23 februari.  
Alle ouders/ verzorgers zijn 
inmiddels uitgenodigd door 
de groepsleerkracht voor 
deze contactweek.  

 

Ouderavond 
Heeft u het al in uw agenda 
genoteerd? De algemene 
ouderavond vindt plaats op 
dinsdag 27 maart om 19.30 
uur.  
Alle ouders/verzorgers ont-
vangen een uitnodiging 
voor deze avond. Graag tot 
dan!  

 



Plannen.  
 

VSO Informatieavond 
Dinsdag 23 januari vond 
de informatieavond plaats 
voor leerlingen die t.z.t. 
van het SO naar het VSO 
gaan. Voor een aantal 
leerlingen met hun ou-
ders/verzorgers was het 
best spannend om op het 
VSO rond te lopen.   
Alle leerlingen kregen een 
goodiebag met daarin en-
kele symbolen van de 
praktijkvakken die ze gaan 
krijgen.  
Na een korte presentatie, 
kregen de leerlingen en de 
ouders/verzorgers een 
rondleiding langs de diver-
se praktijklokalen en wa-
ren er collega’s aanwezig 
om iets te vertellen over 
de lessen.  

 

De schoolkantine 
Sinds schooljaar 2015-
2016 hebben wij op maan-
dag, donderdag en vrijdag 
een gezonde schoolkanti-
ne. Hoe gaat dit eigenlijk 
in zijn werk? 
Groepjes leerlingen uit het 
stagecluster verzorgen de 
voorbereiding van de 
schoolkantine. Dit doen zij 
vanuit de strenge normen 
voor catering op het ge-
bied van veiligheid en hy-
giëne. Bijzonder is dat on-
ze schoolkantine zich sterk 
richt op gezonde keuzes. 
We kiezen bijvoorbeeld 
producten met het 
'bewuste keuze' of 
'gezondere keuze' logo. Er 
wordt bruin brood gebruikt 
en zoveel mogelijk verse 
producten vinden hun weg 
in de gerechten. Niet te 
versmaden zijn bijvoor-
beeld de verse fruit-
smoothies en boerenkool-
taartjes en verse spinazie-
pizza's! Leerlingen leren 
op die manier het verschil 
tussen gezonde, minder 
gezonde en ongezonde 
voeding en ook om hierin 
een keuze te maken. Wan-
neer het bijna tijd is, zet-

BOL 
In de vorige nieuwsbrief 
hebben we al iets verteld 
over Begeleid Ontdekkend 
Leren (BOL) en de bijbe-
horende denklichtjes. In 
deze nieuwsbrief zoomen 
we in op het eerste denk-
lichtje…  

 
Denklichtje 1:  

Voorspellen 

Hier gaat jouw denklichtje 
al aan (pling!) door wat je 
ziet in de omgeving waar 
de les plaats vindt. 
 
De begeleider, dat kan 
een leerkracht, assistent, 
stagiair zijn, kiest bewust 
voor de BOL-methodiek 
wanneer hij/zij een beroep 
wil doen op het voorspel-
len bij de leerling. 
Materiaal ligt op de tafel, 
een afbeelding op het digi-
bord, een leskaart op het 
aanrecht, een emmer en 
een dweil in het keuken-
blok, denkstimulerende 
vragen die gesteld wor-
den: de begeleider creëert 
gericht een voorspelmo-
ment. 
De leerling doet niets 
meer dan zijn/haar denk-
licht ‘aanzetten’, soms ex-
pliciet met het pling! ge-
luid erbij, en start met 
voorspellen. 
 
Volgende keer besteden 
we in de nieuwsbief aan-
dacht aan denklichtje 2: 

ten de leerlingen de school-
kantine klaar: de gerechten 
worden uitgestald en ieder-
een neemt zijn positie in. 
Iedereen heeft zijn eigen 
taak: iemand verzorgt de 
warme gerechten, iemand 
verzorgt de koude gerech-
ten en iemand verzorgt de 
kassa. Belangrijk aan-
dachtspunt is de klantvrien-
delijkheid van de medewer-
kers, juist wanneer het top-
drukte is. 
Om 12.00 uur komen de 
overige VSO leerlingen en 
plaatsen hun bestellingen: 
alle hens aan dek achter de 
balie! Bij het afrekenen 
mag iedereen meerekenen. 
Alle producten kosten 0,50 
cent en dit is een mooie 
oefening om te leren wer-
ken met eventueel wissel-
geld.  
 
Het fruit is overigens gratis. 
Albert Heijn XL uit Assen 
vindt gezonde voeding be-
langrijk en levert ons iedere 
week fruit, om zo leerlingen 
te stimuleren fruit te eten. 
Daar zijn we natuurlijk erg 
blij mee!  

 
Op vrijdag 
zijn er bo-
vendien 
gratis proef-
hapjes: 
leerlingen 
worden uit-
gedaagd om 
ook andere 
smaken te 
proberen. 



Deze vinden meestal gre-
tig aftrek. De leerlingen 
kunnen in ontspannen 
sfeer hun lunch gebruiken 
en het samenzijn doet na-
tuurlijk een beroep op de 
sociale vaardigheden. Om 
13.00 uur zijn alle groe-
pen geweest en begint het 
opruimen, want ook dat 
hoort erbij. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie vindt 
plaats van 24 februari t/m 
4 maart 2018.  
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