
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport- en OPP-besprekingen schooljaar 2017-2018 
 

In de periode van donderdag 28 juni 2018 t/m dinsdag 03 juli 2018 vinden er rapport- en OPP-

besprekingen plaats op school. Het betreft hier rapport III van schooljaar 2017-2018, de evaluatie 

OPP (deel 1/2) en het OPP-planningsdeel van schooljaar 2017-2018. Hiervoor wordt u door de 

mentor van uw zoon/dochter separaat uitgenodigd. Uw aanwezigheid en die van de leerling hierbij is 

van zeer groot belang. 

 

 

Laatste schoolweek schooljaar 2017-2018 
 
Stages 

Leerlingen die stage hebben: voor hen loopt de stageperiode in uitgangspunt tot en met vrijdag 06 

juli 2018. Invulling van de laatste schoolweek voor deze leerlingen gaat c.q. wordt bepaald in overleg 

met de mentor en stagebegeleidster(s).  

 

Onderstaand willen we u graag informeren over schoolactiviteiten gedurende de laatste schoolweek 

(maandag 02 t/m vrijdag 06 juli 2017) van schooljaar 2017-2018. Door activiteiten is er sprake van 

een aangepast programma en/of rooster.   

 

Concreet ziet de laatste schoolweek van schooljaar 2017-2018 er als volgt uit voor onze leerlingen: 

 
Datum Programma / Activiteiten 

Maandag 02 juli 2018 Reguliere lesdag volgens rooster: 08.30-14.30 uur   

Dinsdag 03 juli 2018 Tijdens de reguliere lesdag (08.30 – 14.30 uur) voor de 
leerlingen van de OB een sportieve activiteit (info volgt 
separaat) en voor de leerlingen van de BB beachsportdag  

Woensdag 04 juli 2018 Reguliere lesdag volgens rooster: 08.30-14.30 uur   

Woensdag 04 juli 2018 Diploma-uitreiking > 17.30 – 19.30 uur  
Uitreiking van diploma’s, certificaten, arbeidscontracten 
op feestelijke wijze 

Donderdag 05 juli 2018 Lesdag van 08.30 – 14.30 uur waarbij er ook sprake is van 
het opruimen van boeken & opruimen/poetsen van de 
klas.  

Vrijdag 06 juli 2018 Tussen 08.30 – 09.30 uur rapport ophalen* & afsluiting 
van schooljaar 2017-2018 met de mentor in de klas  
*als leerlingen niet zelfstandig kunnen reizen aan 
ouder(s)/verzorger(s) het verzoek vervoer te regelen 

Maandag 09 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 
2018 
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Start schooljaar 2018-2019 
 

U wordt door de (nieuwe) mentor van uw zoon/dochter telefonisch benaderd voor het maken van 

een afspraak voor een individueel startgesprek met u, als ouder(s)/verzorger(s), en de leerling. Deze 

gesprekken vinden plaats op maandag 20 augustus 2018. Noteer deze datum alvast in uw agenda, 

zodat u in de gelegenheid bent hierbij aan te sluiten. Tijdens dit startgesprek zal er naast een 

kennismaking uitleg van de regels, afspraken en het rooster plaatsvinden.  

 

Vervolgens zal het nieuwe schooljaar voor de leerlingen officieel starten op dinsdag 21 augustus 

2018. Er zal dan gestart worden tijdens de lesdag (08.30 – 14.30 uur) met een kort introductie-

/kennismakingsprogramma. Op deze dag ontvangt uw zoon/dochter (nogmaals) informatie over o.a. 

rooster, lestijden, regels en afspraken.  

 

Mochten er (dringende) vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de school in het nieuwe schooljaar, 

2018-2019, vanaf donderdag 16 augustus 2018.  

 
 

Schooltijden 2018-2019 

Onze schooltijden in en voor schooljaar 2018-2019 zien er als volgt uit:  
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 

 
Het is de verantwoordelijkheid van u, als ouder(s)/verzorger(s), dat u uw gemeente en/of 
vervoerder, informeert over de (aangepaste) tijden voor het taxivervoer indien daar gebruik van 
gemaakt wordt. Bent u daarin duidelijk over de datum en het tijdstip.  
 
 

Schoolbenodigdheden schooljaar 2018-2019 
 

Hieronder een lijst met benodigdheden die meegenomen moeten worden / aangeschaft moeten 
worden voor het nieuwe schooljaar: 
 
Agenda (i.o.m. mentor) 
Rekenmachine 
Hoofdtelefoon 
Etui 
2 pennen 
2 potloden (hb) 
Geodriehoek 
Passer 
Gum 
Puntenslijper 
Kleurpotloden 
Viltstiften 
1 liniaal 
1 passer 
1 pritt lijmstift 
2 schriften (ruitjes) – leerroute 2/3/4 
2 schriften (lijntjes) – leerroute 2/3/4 
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Veiligheidsschoenen 
Het is voor alle leerlingen verplicht veiligheidsschoenen te dragen tijdens de praktijklessen. Dit in het 
kader van veiligheid en de Arbowetgeving. De schoenen moeten het S3-keurmerk hebben. 
Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf hiervan. Deze 
schoenen zijn verkrijgbaar bij winkels zoals Bristol of Scapino voor een prijs van ongeveer €30,-. 
Zonder veiligheidsschoenen met het S3-keurmerk is het niet toegestaan dat leerlingen deelnemen 
aan de praktijklessen.  
 

Profiel vernieuwing vmbo 
Voor de leerlingen die een profiel volgen betreffende ‘vernieuwing vmbo’ zullen er door school 
spullen, denk daarbij aan kleding en materialen, aangeschaft (moeten) worden. Hiertoe ontvangt u, 
als ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die dit betreft, aan het begin van het schooljaar een 
bruikleenovereenkomst ter accordering en ondertekening.  
 
 

 
Namens het team van de Velddijk een mooie zomer(vakantie) toegewenst en graag tot ziens in 
schooljaar 2018-2019! 
 
Schoolleiding VSO Velddijk 
Onderwijsgroep Buitengewoon  
 

 

 

Velddijk              
Bergstraat 58             
5931 CE Tegelen             
 
077 354 26 86 
info@velddijk.nl 
www.velddijk.nl 
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