
Geachte ouders/verzorgers,  beste leerlingen,  

 

Voor u ligt de laatste Nieuwsbrief van dit school-

jaar. Een heel bijzonder jaar vanwege de coronacri-

sis. Er zijn geweldige prestaties geleverd door het 

team maar vooral door onze leerlingen! Ondanks 

de coronamaatregelen kijken we met een goed ge-

voel terug op de afgelopen periode en beginnen we 

in september goed voorbereid en met veel plezier 

aan schooljaar 2021-2022.  

Aan alle geslaagden: van harte proficiat! Geweldig 

wat jullie hebben gepresteerd in deze uitzonderlij-

ke tijd. Ook de leerlingen die branche erkende cer-

tificaten en praktijkverklaringen hebben behaald 

willen we feliciteren.  

Succes gewenst aan onze schoolverlaters!  

In deze nieuwsbrief leest u over de prijzen(!) die 

onze leerlingen hebben veroverd met de ontwerp-

wedstrijd Smart op de fiets. Ook vindt u alvast be-

langrijke informatie over het nieuwe schooljaar.  

Rest mij om onze leerlingen en hun ouders/

verzorgers een goede vakantie toe te wensen!  

Veel leesplezier!  

Met vriendelijke groet,                                             

Jack Smulders, directeur 
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Personeel 

Aan het einde van schooljaar zwaaien we Lou Gommans,  teamleider en Herman Jansen, intern bege-

leider uit. Zij gaan na een lange loopbaan in het onderwijs genieten van hun pensioen. 

 

 

 

 

 

 

 

Hun opvolging binnen het management wordt vanaf schooljaar 2021-2022 als volgt ingevuld: 

Teamleider Kwaliteit: Wim Sijbers  

Teamleider Arbeid: Ivo Faashen 

Teamleider Onderwijs: Eline Zeelen  

Nieuwe collega’s  

In de afgelopen periode hebben we enkele nieuwe collega’s kunnen verwelkomen.  

Zij stellen zich kort aan u voor. 

 

Bent van der Markt 

Hallo leerlingen en ouders/verzorgers, mijn naam is Bent van der Markt en ik ben 21 jaar jong.  

Ik kom uit Venray en ik zit op volleybal. 

Ik ben een nieuwe leraar techniek en met sommige leerlingen heb ik dit schooljaar al kennis mogen 

maken. Komend schooljaar zal ik op dinsdag, woensdag en donderdag werkzaam zijn op het Wild-

veld. Vanuit mijn vooropleiding ben ik meubelmaker/interieurbouwer en hierna ben ik doorge-

stroomd naar de opleiding tot leraar waarvan ik komend schooljaar aan het 2e jaar zal beginnen.  

Laten we er een leuk schooljaar van maken waarin we veel bezig zullen zijn met techniek. 

Fijne zomervakantie en tot snel! 

Met vriendelijke groet,  

Bent van der Markt 

 

Brian van der Elsen  

Hallo leerlingen,  

ouders en verzorgers,  

Bij deze wil ik me even kort aan jullie voorstellen via de nieuwsbrief. Ik ben Brian van der Elsen 45 

jaar, woonachtig in Eersel en na de zomervakantie zal ik starten op het Wildveld als docent horeca. 

Voordat ik hier kwam werken, was ik werkzaam bij het Dok in Eindhoven. Daar heb ik met plezier bij-

na 3 jaar in het speciaal voortgezet onderwijs gewerkt. Nu werk ik al weer bijna 10 jaar in het voort-

gezet onderwijs als docent koken. In mijn vrije tijd sport ik graag zoals hardlopen en geef ik trainingen 

in zelfverdediging.  Ik ga graag op wintersportvakantie met mijn 2 kinderen om te snowboarden, 

maar lekker naar de zon vinden we ook heerlijk. Hopelijk kunnen we allemaal lekker genieten van de  

vakantie en kunnen we daarna weer fris beginnen, ik heb er zin in!  

Wie weet tot ziens.  

Groet, Brian van der Elsen. 

 



Smart op de weg 
Elk jaar organiseert het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg   

(ROVL) een poster ontwerpwedstrijd voor alle vo scholen in Limburg  

over een actueel verkeersthema. Dit jaar was dat; ‘Smart op de weg’,  

waarbij aandacht werd gevraagd voor de gevaren die het gebruik  

van de smartphone in het verkeer met zich meebrengt. 

Al enkele jaren op rij vallen onze leerlingen in de prijzen. Dit  

jaar waren 2 leerlingen genomineerd. Op 26 mei jl. werden de 

winnaars op school bekendgemaakt. Nikita uit klas 12b ging er met  

de winst vandoor. Haar ontwerp werd beloond met de eerste prijs  

en daarmee won ze een bedrag van € 750,-. Haar klasgenoot  

Fenn behaalde de 3e prijs, en won € 250,-.    

Het totale prijzengeld wordt besteedt aan een pretparkbezoek  

voor alle leerlingen die aan de wedstrijd hebben meegedaan.  

 

Afsluiting schooljaar 2020-2021 
We hebben in schooljaar 2020-2021 52 schoolverlaters: 32 leerlingen stromen  uit naar werk, 16 

leerlingen gaan naar het vervolgonderwijs en 4 leerlingen zitten nog in een traject naar werk. 

 

Geslaagd! 

Branche-erkende certificaten 

In schooljaar 2020-2021 hadden we 52 deelnemers, 

46 leerlingen hebben het branche-erkend certificaat 

behaald! 

Het aanbod bestond uit de volgende cursussen: cate-

ring, detailhandel SVA2, HACCP, heftruck, houtbewer-

ken, lassen, logistiek paspoort, magazijn, onderhoud 

plantsoen, schoonmaak, SWB en VCA.  

Er hebben 2  leerlingen deelgenomen aan het praktijk-

examen Bedieningsassistent of Keukenassistent MBO-

niveau 1, beiden zijn geslaagd! 

Praktijkverklaringen 

Dit schooljaar zijn 21 leerlingen opgegaan voor een BORIS-praktijkverklaring, zij hebben allen  

het bewijs behaald!  Op de praktijkverklaring staan de werkprocessen uit het kwalificatiedossier van  

het MBO binnen het maatwerktraject van de leerling. Door het ondertekenen van de praktijkverkla-

ring geeft de praktijkopleider van het bedrijf aan dat de leerling de werkprocessen en de onderlig-

gende prestatie-indicatoren voldoende beheerst. De verklaringen worden door de brancheorganisa-

ties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid. 

Entree-diploma 

Er hebben 11 leerlingen deelgenomen aan een MBO-niveau 1 opleiding, ze hebben allen het  

diploma behaald! 

De resultaten tot en met 08-07-2021 zijn verwerkt.  

Voor de uitgebreide opbrengsten van schooljaar 2020-2021 verwijzen wij u naar de schoolgids 2021-

2022. 



Fijne meivakantie ! 

Elektrische step 

Elektrische steps en alle varianten zijn op  

onze school verboden. Ze zijn overigens  ook  

verboden op de openbare weg.  

Meer informatie vindt u op de site van de  

Rijksoverheid. 

 

Drankautomaat 

Omdat onze leerlingen de pauzes wegens de coronavoorschriften noodgedwongen in de klassen door-

brengen, wordt de drankautomaat in de kantine leeg gemaakt. Zodra de coronaregels het toelaten dat 

de leerlingen weer in de kantine kunnen pauzeren, wordt de drankautomaat weer gevuld.  

Start schooljaar 2021-2022 
In de laatste week van de zomervakantie ontvangt u per post een brief met het programma voor de 

1e schooldag en de jaarplanning voor schooljaar 2021-2022.  

Het schooljaar start op dinsdag 7 september 2021 met een introductieprogramma. Voor de 

brugklassers,  de overige leerlingen hebben mentoroverleg.  

Op woensdag 8 september starten de lessen. 

 

Schoolgids 2020-2021 
Vanaf de start van schooljaar 2021-2022 is de digitale schoolgids 2021-2022 in te zien via de website: 

www.ogbuitengewoon.nl/wildveld. U vindt er informatie over praktijkonderwijs, de school, nieuws, 

activiteitenplanning, overzicht van de medewerkers, enz.  

Een flyer met de activiteitenplanning, vakanties , vrije dagen e.d. ontvangt u per post en wordt de  

1e schooldag uitgereikt aan de leerlingen.  

 

Benodigdheden schooljaar 2021-2022 
Hieronder vindt u het lijstje van benodigdheden die de leerlingen zelf moeten aanschaffen en vanaf 

de 1e lesdag aanwezig dienen te zijn: 

• agenda (leerlingen mogen de agendatoe-

passing op hun mobiele telefoon niet ge-

bruiken 

• rekenmachine  

• tas of rugzak;  

• potlood;  

• Schrijfblok 

• balpen (zwart- of blauwschrijvend);  

• gum;  

• liniaal (30 cm); 

• etui of pennendoos;  

• schaartje;  

• plakstift;  

Vakanties 2021-2022 

Herfstvakantie 25-10-2021 t/m 29-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022 

Carnavalsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022 

2e Paasdag  18-04-2022 

Meivakantie  25-04-2022 t/m 06-05-2022 (incl. Koningsdag) 

Hemelvaart  26-05-2022 t/m 27-05-2022 

2e Pinksterdag 06-06-2022 

Zomervakantie 25-07-2022 t/m 03-09-2022 

http://www.ogbuitengewoon.nl/wildveld

