
 

Agen da 

06-02-2017:  

SO start thema: Zorg voor 
jezelf - Omgaan met je lijf.  

 

09-02-2017:  
Margemiddag, alle leer-
lingen om 12.00 uur vrij 

 

 

Het ouderportaal  

Onlangs heeft u een brief 
ontvangen met daarin infor-
matie over het ouderportaal 
van MijnSchool, een ouder-
portaal voor de communica-
tie tussen de W.A. van Lief-
landschool en ouders / ver-
zorgers. Op dit ouderportaal 
kunt u straks alles vinden dat 
van belang is om te weten.  

Alle ouders/verzorgers heb-
ben deze week via een e-
mail een activeringslink ont-
vangen om toegang te krij-
gen tot MijnSchool Ouder-
portaal. Nadat u bent inge-
logd kunt u uw wachtwoord 
wijzigen. 

Nadat u voor het eerst heeft 
ingelogd, kunt u de volgende 
items verwachten: 

 Berichten van de groeps-
leerkracht aan de ouders / 
verzorgers van de groep 

 Berichten van de school 
aan alle ouders/verzorgers 

 Nieuwsberichten over 
activiteiten 

 Fotoalbums  

 De mogelijkheid om uw 
eigen gegevens gemakkelijk 
te beheren 

 Groepsgegevens van de 
groep van uw zoon/dochter. 

Ontvangt u geen activerings-
link, dan is deze mogelijk in 
uw Ongewenste mail terecht 
gekomen of in uw Spam-
box. Heeft u helemaal geen 
activeringslink ontvangen, 
neemt u dan contact op met 
onze school.  
E-mail: info@liefland-
assen.nl. Het kan ook voor-
komen dat er een foutmel-
ding komt zodra de code in-
gevoerd wordt. Wat u dan 
kunt proberen is de code 
vanuit de mail te kopiëren en 
te plakken.  
Ook voor overige vragen 
kunt u terecht op eerder ge-
noemd mailadres.  
 

Contactweek  
De contactweek vindt plaats 
in de week van 13 t/m 17 

februari. Alle ouders/ ver-
zorgers worden uitgenodigd 
door de groepsleerkracht 
voor deze contactweek.  

Informatieavond VSO  

Dinsdag 17 januari vond de 
informatieavond plaats voor 
SO leerlingen van 10 jaar 
en ouder. De aanwezige 
leerlingen en hun ouders / 
verzorgers kregen informa-
tie over het VSO, een rond-

Voorjaarsvakantie  

18-02-2017 t/m 26-02-2017 
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assen.nl. De interne con-
tactpersoon en externe ver-
trouwenspersoon onderne-
men geen stappen zonder 
expliciete toestemming van 
de betrokkene en alle ge-
sprekken zijn vertrouwelijk. 
  

Externe vertrouwensper-
soon 
Daarnaast is er een extern 
vertrouwenspersoon die 
verder buiten de organisa-
tie staat en niet aan één 
van de scholen, het stafbu-
reau of het bestuur is ver-
bonden. De externe ver-
trouwenspersoon kan be-
naderd worden op advies 
van de interne contactper-
soon, maar ook recht-
streeks door ouders / ver-
zorgers of personeelsleden. 
Vanaf 1 januari zijn er twee 
nieuwe externe vertrou-
wenspersonen voor Pla-
teau aangesteld.  
Mevrouw Irma van Beek is 
het eerste aanspreekpunt 
voor onze school.  
U kunt haar bereiken op tel: 
06 53800811 en per mail: 
irma@irmavanbeek.nl 
Voor meer informatie ver-
wijzen wij u naar de websi-
te van Plateau Openbaar 
Onderwijs Assen 
www.plateau-assen.nl. 
 

Studenten binnen school 

Onze school heeft geduren-
de het hele schooljaar stu-
denten (stagiaires) in de 
groepen. De meeste stu-
denten komen van de SAW 
(Sociaal Agogisch Werk)  
opleiding bij het Drenthe 
College Assen. De studen-
ten zijn gekoppeld aan een 
groep, zodat er voor onze 
leerlingen zo weinig moge-
lijk wisselingen zijn.  

leiding en konden vragen 
stellen. Leerlingen en ou-
ders / verzorgers, bedankt 
voor jullie komst!  
 

Voorjaarsmarkt 2017 
Noteer de datum vast in uw 
agenda:  
op woensdag 3 mei organi-
seren wij, samen met de 
Aventurijn, een voorjaars-
markt op de schoolpleinen 
van het SO en het VSO. De 
voorjaarsmarkt vindt plaats 
van 16.00 tot 18.00 uur. 
Iedere groep zal een eigen 
kraampje hebben met leu-
ke, zelfgemaakte pro-
ducten. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om iets lek-
kers te eten en is er vertier 
voor iedereen. Dus noteer 
de datum vast in uw agen-
da!  
 
Vertrouwenspersoon 
Leerlingen, ouders / verzor-
gers en personeel kunnen 
te maken krijgen met ge-
drag of omstandigheden 
die zij als ongewenst erva-
ren. Om daar een passen-
de reactie op te vinden, kan 
het prettig zijn voor de be-
trokken persoon om een 
vertrouwenspersoon te 
raadplegen. De vertrou-
wenspersoon bespreekt 
met de leerling, ouder of 
het personeelslid wat ge-
daan moet worden en ver-
wijst eventueel door.  
 
Interne contactpersoon 
vertrouwenszaken 
Iedere Plateau-school heeft 
een intern contactpersoon. 
Voor onze school is dat  
Shanna Visser, te bereiken 
via telefoonnummer: 0592-
820650 of via de e-mail op 
shannavisser@liefland-

Wij vinden 
het belang-
rijk dat stu-
denten de 
mogelijkheid krijgen om er-
varing op te doen in de prak-
tijk. Een aantal studenten 
heeft hier een half jaar stage 
gelopen en zullen hun stage 
afronden. Een week later 
starten de nieuwe studenten 
voor deze tweede periode 
van het schooljaar tot aan de 
zomervakantie. Op dit mo-
ment zijn alle stageplaatsen 
binnen onze school verge-
ven. Alle groepen zullen dus 
een student in de groep heb-
ben.  
 
Oude nieuwsbrieven 
Alle nieuwsbrieven worden 
geplaatst op de website on-
der het kopje “Ouders.” 
Mocht u eerder uitgegeven 
nieuwsbrieven willen lezen, 
dan kunt u deze op onze 
website terug vinden.  
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