
Geachte ouders/verzorgers,  beste leerlingen,  

 

Voor u ligt de laatste Nieuwsbrief van dit school-

jaar. Een jaar waarin we onze leerlingen  diverse 

buitenschoolse activiteiten konden aanbieden zoals 

de binnenlandreis voor fase 3, de Urban dance 

workshops en de bioscoopmiddagen. Ook volgend 

schooljaar staan dit soort activiteiten op het pro-

gramma.  

Aan alle geslaagden: van harte proficiat! Ook de 

leerlingen die branche erkende certificaten en 

praktijkverklaringen hebben behaald willen we feli-

citeren.  

Succes gewenst aan onze schoolverlaters!  

In deze nieuwsbrief  vindt u  belangrijke informatie 

over het nieuwe schooljaar. Op de laatste pagina  

kunt u lezen over het  programma van de jubileum 

feestweek van OG Buitengewoon. 

In de volgende nieuwsbrieven zal de nieuwe direc-

teur, Rick Broekmans, dit voorwoord schrijven. 

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 Jack Smulders, onze directeur en Mieke Reehuis en 

Hans Peeters, beide stagedocent uit. Zij gaan na een lange loopbaan in het onderwijs genieten 

van hun pensioen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Zij stellen zich kort aan u voor. 

 

Els Cornelissen 

Via deze weg wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Els Cornelissen en ben op Wildveld komen 

werken met als hoofdtaak stagedocent. Als stagedocent heb ik veel ervaring opgedaan in de re-

gio Nijmegen waar ik voorheen op een VSO school werkte. De taak zelf is fantastisch. Onze leer-

lingen begeleiden op weg naar de werkende maatschappij waarbij ze ontdekken wat hun aan-

spreekt; waar ze goed in zijn; wat ze lastig vinden….. dat is mooi om te doen. Ik woon in Cuijk, 

onder de rook van Nijmegen maar nog randje Brabant, maar ben opgegroeid in Venlo. Het dia-

lect en de omgeving heeft iets vertrouwds, ook al ben ik 40 jaar weg. Naast stagedocent word ik 

komend jaar ook mentor van een aantal leerlingen.  Wie weet komen we elkaar snel tegen.  

Tot die tijd wens ik iedereen een fijne 

vakantie en tot volgend schooljaar. 

Els Cornelissen 

 

Maartje Aben 

Hallo allemaal, 

Leuk dat ik me hier even mag  voorstellen! Ik ben Maartje Aben en sinds 1 juni jl. werkzaam als 

bovenschoolse transitiecoach bij Onderwijsgroep Buitengewoon. Ik ben 42 jaar en woon samen 

met mijn man en mijn kinderen van 16 en 11 jaar in Herten. Hiervoor ben ik 19 jaar werkzaam 

geweest voor PSW, waarvan 16 jaar voor PSW Werk. Ik heb er een fijne tijd gehad, maar had zin 

in een leuke nieuwe uitdaging en ik ben ervan overtuigd dat ik deze bij Onderwijsgroep Buitenge-

woon zal gaan vinden! Als bovenschoolse transitiecoach zal ik op meerdere scholen leerlingen 

met een grotere ondersteuningsbehoefte gaan begeleiden bij het vinden en behouden van een 

baan op de regionale arbeidsmarkt, en dit in de breedste zin van het woord.  

Ik heb er zin in, wie weet tot ziens! 

Groetjes, Maartje  

 

 

 



Tevhit moskee 
Wij hebben dit jaar extra aandacht besteedt aan de Rama-

dan. Na enkele lessen in de klassen zijn wij deze week een 

bijzonder mooie moskee gaan bezoeken! Zeer indrukwek-

kend en wat zijn deze lieve mensen hartelijk en gastvrij.  

Wij hebben genoten en komen zeker nog eens terug ! 

 

 

Kassatrainer 
Dit schooljaar hebben 9 leerlingen van de Retail-klas uit fase 3.1 

met  succes meegedaan aan de pilot van Kassatrainer.  

Een super goed resultaat waar het Wildveld trots op is!  

Kassatrainer is een virtueel, interactief 3D kassatrainingsprogram-

ma van The Virtual Skillslab waar de leerling online enkele werk-

processen kan behalen van de MBO niveau 2 opleiding Verkoper.  

Hoe gaat dat in zijn werk? 

In de virtuele winkel helpen de Retail leerlingen de klanten aan de kassa. In verschillende situaties 

oefenen de leerlingen het werken met systemen, het uitvoeren van procedures, het volgen van  

veiligheidsvoorschriften én natuurlijk klantencontact.   

De leerlingen worden begeleid door een virtuele coach. Deze introduceert onderwerpen, geeft dui-

delijke gesproken instructies én geeft feedback wanneer er fouten worden gemaakt. Al doende 

wordt de leerling vaardig door te doen en door fouten te maken. 

Dit digitaal trainingsprogramma wordt gebruikt bij verschillende grote winkelketens: HEMA, Rituals, 

Blokker, Emté en C&A. 

 

 

Afsluiting schooljaar 2021-2022 
We hebben in schooljaar 2021-2022 49 schoolverlaters: 25 leerlingen stromen  uit naar werk, 5  

leerlingen stromen uit naar vervolgonderwijs/werk, 12 leerlingen gaan naar het vervolgonderwijs,  

2 leerlingen zitten in een traject en 5 leerlingen zitten nog in een traject naar werk. 

 

Geslaagd! 

Branche-erkende certificaten 

In schooljaar 2021-2022 zijn 69 certificaten behaald!  

Het aanbod bestond uit de volgende cursussen: catering, detailhandel SVA2, HACCP, heftruck,  

houtbewerken, kassatrainer, lassen, logistiek paspoort, magazijn, onderhoud plantsoen,  

schoonmaak en VCA.  

Er hebben 4 leerlingen deelgenomen aan het praktijkexamen Bedieningsassistent of  

Keukenassistent MBO niveau 1, zij zijn allen geslaagd! 

 

 



Praktijkverklaringen 

Dit schooljaar zijn 33  leerlingen 

opgegaan voor een BORIS-

praktijkverklaring, zij hebben allen  

het bewijs behaald!  Op de praktijk-

verklaring staan de werkprocessen 

uit het kwalificatiedossier van  het 

MBO binnen het maatwerktraject 

van de leerling.  

Door het ondertekenen van de 

praktijkverklaring geeft de  praktijk-

opleider van het bedrijf aan dat de 

leerling de werkprocessen en de 

onderliggende prestatie-

indicatoren voldoende beheerst.  

De verklaringen worden door de  

brancheorganisaties erkend als  

een bewijs van vakbekwaamheid. 

 

Entree-diploma 

Er hebben 10 leerlingen deelgenomen aan een MBO-niveau 1 opleiding, ze hebben allen het  

diploma behaald! 

 

De resultaten zijn verwerkt  tot en met 08-07-2022. Voor de uitgebreide opbrengsten van school-

jaar 2021-2022 verwijzen wij u naar de schoolgids 2022-2023. 

 

Start schooljaar 2022-2023 
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 2022-2023.  

Het schooljaar start op dinsdag 6 september 2022 met een introductieprogramma voor de brug-

klassers,  de overige leerlingen hebben mentoroverleg.  

Op woensdag 7 september starten de lessen. 

 

Schoolgids 2022-2023 
Vanaf de start van schooljaar 2022-2023 is de digitale schoolgids 2022-2023 in te zien via de websi-

te: www.ogbuitengewoon.nl/wildveld. U vindt er informatie over het 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.  

http://www.ogbuitengewoon.nl/wildveld


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.  

 

Benodigdheden schooljaar 2022-2023 
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 agendatoepassing op hun mobiele telefoon niet gebruiken 

• rekenmachine  

• tas of rugzak;  

• potlood;  

• Schrijfblok 

• balpen (zwart- of blauwschrijvend);  

• gum;  

• liniaal (30 cm); 

• etui of pennendoos;  

• schaartje;  

• plakstift;  

• kleurpotloden of stiften;  

• klapper 23 rings;  

• gymspullen: T-shirt, sportbroek, sportschoenen (geen zwarte zolen) 

 

Vakanties 2022-2023 

Herfstvakantie   24-10-2022 t/m28-10-2022 

Kerstvakantie   26-12-2022 t/m 06-01-2023 

Carnavalsvakantie   20-02-2023 t/m 24-02-2023 

2e Paasdag    10-04-2022 

Meivakantie incl. Koningsdag 24-04-2023 t/m 05-05-2023 

Hemelvaart    18-05-2023 en 19-05-2023 

2e Pinksterdag   29-05-2023 

Zomervakantie   17-07-2023 t/m 25-08-2023 



Programma Jubileumweek   
  

Wanneer  Wat gaan we doen?  Voor wie is het?  Bijzonderheden  
  

Maandag  
3 oktober  

Opening feestweek op school  
Elke school besteedt op eigen wijze   
kort aandacht aan de opening van de  
feestweek.  
  

Leerlingen  Geen  

Dinsdag  
4 oktober  

Met z’n allen naar….. De Efteling in 
Kaatsheuvel!  
Het wordt een onvergetelijke dag.  
  

Leerlingen en medewer-
kers  

Na de zomervakantie ontvangt u 
alle detailinformatie. 
  

Woensdag  
5 oktober  

Inspiratie- en relatiedag (studiedag) 
voor medewerkers. Leerlingen hebben 
vrij.  
  

Leerlingen, medewerkers 
en relaties  

Alle leerlingen hebben vrij  

Donderdag  
6 oktober  

Open deur moment op alle scholen van 
Onderwijsgroep Buitengewoon. Inclu-
sief actie voor het goede doel (Make-A-
Wish). 

Leerlingen, ouders, mede-
werkers, relaties  

Na de zomervakantie ontvangt u 
alle detailinformatie over het open 
deur moment op de school van uw 
kind.    
  

Vrijdag  
7 oktober  

Einde feestweek, personeelsfeest  Medewerkers  Geen  

Buitengewoon bestaat 50 jaar  
Feestweek op alle scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon  
 
Dit jaar bestaat stichting Onderwijsgroep Buitengewoon 50 jaar. Zo’n bijzondere mijlpaal laten we natuurlijk niet 
ongemerkt aan ons voorbij gaan. We gaan dit dan ook groots vieren, samen met onze leerlingen, medewerkers, 
ouders, samenwerkingspartners en overige relaties van Onderwijsgroep Buitengewoon.  
 
In de eerste week van oktober organiseren we een heuse jubileumweek met elke dag een Buitengewone activiteit. 
Soms alleen voor leerlingen, dan alleen voor medewerkers of relaties. In dit bericht informeren we u graag over de 
activiteiten die in deze week voor u en uw kind van belang zijn.   

U kunt zich voorstellen dat het een hele klus is om alle activiteiten, maar in het bijzonder het uitje naar de Efteling, 
goed en veilig te organiseren. We zouden Buitengewoon niet zijn als overal goed over is nagedacht en tot in de 
puntjes geregeld wordt. Na de zomervakantie ontvangt u meer en gedetailleerde informatie. Tot die tijd kan uw 
kind zich alvast verheugen op een buitengewone en leuke feestweek. 


