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Het Europees Sociaal Fonds investeert 
in jouw toekomst en is medefinancier 

van onderstaande activiteiten 
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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Van harte welkom bij de 1e Nieuwsbrief naar ouders van 

dit schooljaar!  

Via de Nieuwsbrief willen wij u informeren over 

personele zaken en andere nieuwtjes én op de hoogte 

stellen over de gang van zaken op onze school. 

 

De nieuwe leerlingen zijn al goed gewend en gaan deze 

week naar het 3-daags introductiekamp.  

Wij wensen hen plezierige dagen in Evertsoord! 

 

In november is de landelijke Week van respect. In deze 

Nieuwsbrief besteden we daarom aandacht aan de 

paraplugedachte, leest u vooral de tekst van Herman 

Jansen, de intern begeleider van het Wildveld. 

 

De Nieuwsbrief naar ouders wordt overigens ook 

gepubliceerd op onze Facebook pagina en op de website. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Jack Smulders 

Schoolleider uitstroomprofiel Arbeid 

https://nl-nl.facebook.com/PrOWildveld/
http://www.ogbuitengewoon.nl/wildveld/
https://www.facebook.com/School-voor-Praktijkonderwijs-Wildveld-352393114873234/timeline/
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Ouderavonden 

In september jl. konden we velen 

van u begroeten tijdens een van de 

ouderavonden. U heeft kennis 

kunnen maken met de mentor van 

uw zoon/dochter en we hebben u 

bijgepraat over de ontwikkelingen 

op onze school. 

 

 

 

Nieuws van Metaaltechniek 
De afdeling metaaltechniek heeft 4 nieuwe 

MIG/MAG lasapparaten aangeschaft.  

MIG/MAG lassen behoort tot elektrisch 

booglassen. De reden waarom MIG en MAG 

gezamenlijk worden genoemd is omdat het 

lasproces gelijk is en alleen het gebruikte gas 

verschilt.   

Door deze aanschaf kunnen wij onze techniek 

leerlingen de kans geven om het lassen goed 

onder de knie te krijgen. 

 

 

Buitenlandreis fase 3 
Samen op reis, voor iedereen een grandioze ervaring, voor sommige leerlingen een fantastische 

afsluiting van de middelbare school.  

De bestemming dit jaar is Londen. De reis staat gepland van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 april 2019. 

Waarschijnlijk reizen we met de bus en maken we de oversteek via de shuttle, maar dit is nog niet 

helemaal zeker. Het programma zal er aantrekkelijk uitzien, waaronder kennismaking met het 

Engelse onderwijs, shoppen op Oxford Street, spectaculaire uitzichten vanuit de London Eye, bezoek  
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aan Chinatown en kennismaking met Londen met al zijn attracties. Leerlingen van fase 3 krijgen een 

brief waarmee zij zich op kunnen geven voor deze leuke en leerzame trip. Wees er snel bij want er 

geldt een maximum aantal deelnemers. 

 

Het Bedrijf 

Vanaf dit schooljaar hebben we een nieuw onderdeel aan ons programma toegevoegd: Het Bedrijf. 

Het Bedrijf is gesitueerd aan Roerdompstraat 3.  

In Het Bedrijf verrichten we werkzaamheden voor verschillende bedrijven. Het gaat om diverse 

werkzaamheden zoals ompakwerk, sorteerwerk, assemblage enz.. Door leerlingen hier in te zetten, 

krijgen we nog beter zicht op hun mogelijkheden en  kunnen we ze nog beter voorbereiden op een 

stage- of werkplek.  

Leerlingen die (nog) geen stage hebben, worden hier ingezet, daarnaast ook leerlingen die zich nog 

voor stage of werk  dienen te kwalificeren. 

 

Paraplugedachte 
Beste ouders, verzorgers, 

Op school hanteren we de ”paraplu-gedachte”, hetgeen inhoudt dat we samen werken aan een 

veilige schoolomgeving, en handelen vanuit wederzijds respect, niet over “grenzen” heengaan, geen 

fysiek of verbaal “geweld” gebruiken en aanspreekbaar zijn op gedrag.  Kort samengevat in de tekst: 

“Ik zorg dat anderen geen last van mij hebben”. Soms lichten we hier enkele aspecten uit: binnenkort 

is dat het woordgebruik en omgangsvormen. 

We willen met name aandacht voor taalgebruik en omgangsvormen in de cultuur onder jongeren.  

Een jongerencultuur is eigenlijk een bijzondere vorm van cultuur. Een cultuur is een geheel van 

waarden, normen, opvattingen, rituelen, gedragsvoorschriften, symbolen en tekens die worden 

gedeeld door de leden van deze groep of samenleving. 

Zo horen we onder jongeren (en niet enkel Wildveld-jongeren) een bepaald taalgebruik. Soms horen 

we uitdrukkingen langskomen die we nog niet kennen. Jongeren gebruiken ook veel afkortingen; een 

gevolg van snelle communicatie op social media. 

Datgene wat in een jongerencultuur 

passend lijkt, is niet altijd gepast in de 

cultuur waarin de jongere later terecht 

komt: de cultuur waar arbeid, werk 

hebben en houden passend is. In die 

wereld is het minder wenselijk om een 

taal te spreken die de ander niet kent. 

Met omgangsvormen, de manier 

waarop je elkaar benadert, begroet, 

corrigeert, is het al niet anders. Daarin 

hebben jongeren ook een stijl 

ontwikkeld die niet altijd begrepen 

wordt en soms ook niet passend is. 

Al onze jongeren gaan vroeg of laat 

werken. Op zoek naar een passende 

baan is de eerste kennismaking heel 
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belangrijk. De werkgever wil ook weten wie je bent, wat je kunt en wat je wil. Als het daar al mis gaat 

door verkeerde gewoontes is dat echt een gemiste kans. 

Laten we onze jongeren dan ook opvoeden tot aankomend beroepsbeoefenaar: we hoeven hun 

cultuur niet af te wijzen, maar ze zeer zeker ook leren welk gedrag, welke taal passend is. Daar ligt 

een taak voor school maar natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers. 

Herman Jansen, Intern begeleider 

 

GSM gebruik 

“Meer dan de helft van de scholen zegt dat leerlingen zich door de smartphone minder goed  

kunnen concentreren en dat ze niet opletten omdat ze met hun smartphone bezig zijn” 

Bron: NOS 

De aanwezigheid van de mobiele telefoon in de klas zorgt voor afleiding en minder concentratie  

en het stimuleert tot verslaving.  

Allemaal zaken die het leren niet ten goede  

komen en wij willen onze leerlingen immers  

zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. 

We hebben daarom onze regels omtrent mobiel 

telefoongebruik aangepast en aangescherpt. 

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is het  

niet toegestaan om de mobiele telefoon te  

gebruiken tijdens de les of leswisseling.  

 

 

Fijne herfstvakantie! 
Colofon 

Redactie 
Schoolleiding 

 
Vormgeving 

Onderwijsgroep Buitengewoon 

Afmelden nieuwsbrief 
Wanneer u deze nieuwsbrief niet 
(meer) wenst te ontvangen kunt 

u dit kenbaar maken door  
een e-mail te sturen naar 

info@wildveld.nl o.v.v.  
‘afmelden nieuwsbrief’. 

mailto:info@wildveld.nl

