
 

01 april: SO start 
thema Plant en Dier 

 

12 april: Koningsspe-
len 
 

19 april: Goede Vrij-
dag, school gesloten 

 

22 april: tweede 
paasdag, school geslo-
ten 

 

29 april t/m 5 mei: 
Meivakantie (let op: 1 
week meivakantie)  

 

13 mei: Margedag, 
alle leerlingen zijn vrij 

 

21 t/m 24 mei: 
Avondvierdaagse 

Annulering algemene ou-
deravond 
Op dinsdag 19 maart stond 
er een algemene ouder-
avond gepland. Ons streven 
was om tijdens deze avond 
het thema Social Media aan 
te bieden. Helaas kregen 
wij het bericht dat de gast-
spreker voor deze avond 
verhinderd is. 
Omdat wij de algemene  
ouderavond graag goed wil-
len verzorgen en een goede 
voorbereiding hiervoor van 
belang is, kiezen wij ervoor 
om de algemene ouder-
avond van 19 maart te an-
nuleren en het thema Social 
Media te verplaatsen naar 

een nader te bepalen da-
tum in dit schooljaar. 
Wij zullen er in ieder geval 
voor zorgen dat de jaarver-
slagen en de financiële ver-
slagen van de Medezeggen-
schapsraad en de Ouder-
raad naar alle ouders/ ver-
zorgers worden gemaild. U 
ontvangt binnenkort een 
nieuwe datum voor het the-
ma Social Media. 
 
Werving nieuwe lid  
oudergeleding Medezeg-
genschapsraad 
De Medezeggenschapsraad 
(MR) is met spoed op zoek 
naar 1 ouder voor de  
oudergeleding. Bent u geïn-
teresseerd in de MR en wilt 
u een nuttige bijdrage leve-
ren aan de school, neem 
dan contact op met de Me-
dezeggenschapsraad. U 
kunt een mailtje sturen 
naar het mailadres van de 
MR: mr@liefland-assen.nl  
Ook wanneer u graag eerst 
iets meer zou willen weten 
over bijvoorbeeld de taken 
van de oudergeleding van 
de MR, kunt u contact op 
nemen via eerdergenoemde 
mailadres.  
 
Parkeerproblemen 
Al geruime tijd hebben we 
bij Het Schakelveld te ma-
ken met een gebrek aan 
parkeerruimte. Zeker als er 
ook activiteiten in de thea-
terzaal zijn en het ook nog 
eens wat slechter weer is, 
dan raken de parkeerplaat-
sen al snel overvol. In 
overleg met de gemeente is 
gekeken naar mogelijkhe-
den om de bestaande par-
keerplaatsen uit te breiden. 

De werkzaamheden zijn 
inmiddels al een paar we-
ken aan de gang.  
U heeft ongetwijfeld ge-
merkt dat de werkzaam-
heden overlast met zich 
meebrengen. Er wordt ge-
probeerd dit tot een mini-
mum te beperken, maar 
er is natuurlijk tijdens de 
werkzaamheden veel min-
der parkeerruimte be-
schikbaar. 
Inmiddels zijn de werk-
zaamheden ook gestart op 
de tweede parkeerplaats 
bij Kindcentrum Baggel-
huizen en zijn ze de werk-
zaamheden aan onze par-
keerplaatsen aan het af-
ronden.  
We willen iedereen harte-
lijk danken voor de mede-
werking en het begrip ge-
durende de werkzaamhe-
den!  
 
VSO Informatieavond 
fase 2 en 3 
Dinsdag 5 maart vond de 
informatieavond plaats 
voor leerlingen van VSO 
klas 2 en 3 die meer wil-
den weten over fase 2 en 
fase 3 van het VSO.  
Na een presentatie, kre-
gen de leerlingen en de  
ouders/verzorgers een 
rondleiding langs de diver-
se praktijklokalen en wa-
ren er collega’s aanwezig 

Agen da 



ke dag uit. 
Heel veel plezier! 

Koningsspelen 2019 
De Koningsspelen vinden 
dit jaar bij ons op school 
plaats op vrijdag 12 april. 
Meer informatie volgt.   
 
Commissie voor de Be-
geleiding (CVB) 
De CVB, de Commissie 
voor de Begeleiding; u 
heeft er vast wel al eens 
van gehoord, maar wat is 
de CVB en wat doet de 
CVB?  
Iedere maand is er een 
bijeenkomst van de Com-
missie voor de Begeleiding 
(CVB). De CVB heeft een 
wettelijke functie en is zo-
danig samengesteld dat zij 
adequaat kan adviseren 
vanuit zowel onderwijs-
kundig als pedagogisch, 
psychologisch en medisch 
oogpunt, rekening hou-
dend met de mogelijkhe-
den en beperkingen van 
de leerling.  
De directeur, orthopeda-
goog, jeugdmaatschappe-
lijk werker en jeugdarts 
nemen deel aan de CVB. 
De leerplichtambtenaar 
sluit sinds dit schooljaar 
waar nodig ook aan bij de 
CVB. De intern begeleiders 
en administratie nemen 
tevens deel aan deze ver-
gadering, maar hebben 
geen wettelijke functie.  
De CVB van onze school 
heeft de volgende taken:  
* De CVB bewaakt het 
proces van in- en uit-
stroom van leerlingen. 
* Bij aanmelding bepaalt 

om iets te vertellen over 
de diverse stages en les-
sen.  

Margedag 7 maart 
Donderdag 7 maart heeft 
het team een studiedag 
gehad. Het ochtendpro-
gramma stond in het te-
ken van de nieuwe school-
planperiode 2019-2023. 
Samen hebben we een 
sterkte-zwakte analyse 
van de school gemaakt en 
visies op leren, lesgeven 
en excellentie besproken. 
‘s Middags hebben alle 
teamleden scholing gehad 
over de emotionele ont-
wikkeling bij leerlingen 
met een beperking. Dit 
was een vervolg op de 
studiemiddag emotionele 
ontwikkeling aan het begin 
van het schooljaar.  
Op 13 mei is de volgende 
margedag. De leerlingen 
zijn die dag vrij.  

Schoolreizen en school-
kamp 
Ook dit jaar zijn er weer 
leuke schoolreizen en een 
schoolkamp gepland.  
De schoolreizen van de SO 
groepen vallen op dezelfde 
dag: 11 juni  
VSO 1 en VSO 2 gaan van 
27 mei t/m 29 mei op 
schoolkamp.  
VSO 3, VSO 4 en VSO 5 
hebben op 29 mei een leu-

de CVB binnen zes weken 
of de school kan voorzien in 
de onderwijsbehoefte van 
de leerling volgens het 
Schoolondersteuningspro-
fiel. 
* Het ontwikkelingsper-
spectief wordt jaarlijks (in 
mei/juni) door de CVB ge-
ëvalueerd. Gekeken wordt 
of de leerling zich conform 
de verwachting ontwikkelt, 
en of er iets extra’s nodig 
is. Steeds wordt er nage-
gaan of het toegekende 
perspectief nog steeds pas-
send is.  
* De CVB wordt tevens in-
geschakeld bij zorgen bij-
voorbeeld omtrent de leer-
vorderingen of het gedrag.  

 
 

Meivakantie 
 

De meivakantie 
is van 29 april 

tot en met  
3 mei.  

 
Let op: we hebben 1 week 

meivakantie!  


