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Deze week hadden we bezoek van 8 Franse docenten. Zij werken in Frankrijk op
een school waar TTO wordt aangeboden waren dus nieuwsgierig hoe het er bij
ons aan toe ging. Onder leiding van Yteke Goudberg hebben ze volgens mij een
leuke week gehad maar wat ik even met jullie wil delen was het feit dat ze echt
onder de indruk waren van het niveau van onze leerlingen op het gebied van
Engels. Doet je toch goed als er zo over je leerlingen gesproken wordt.
Woensdag houden we weer onze Open Dag en we verwachten weer veel
bezoekers. Zo’n dag is alleen mogelijk door de enorme inzet van alle
betrokkenen maar in het bijzonder door onze leerlingen. Zij zijn niet alleen ons
visitekaartje maar ook meteen ons uithangbord. Bij voorbaat al mijn dank.
Deze week stond ook in het teken van de resultaatvergaderingen en het
uitdelen van de rapporten. Verderop in de info een oproep om bij vragen in
contact te komen met de docenten en mentoren.
Qua personeel weer een aanpassing. De lessen scheikunde in Havo 3 worden
met ingang van volgende week overgenomen door Hans Oostland. Lin Scholten
neemt de lessen biologie in mavo 3 voor haar rekening. We zijn steeds weer blij
dat er toch redelijk vlot een vervanger te vinden bij ziekte. Minder blij worden
we van het feit dat zoiets vaak wel weer voor een aanpassing in het rooster
zorgt maar liever dat dan geen lessen. We wensen onze nieuwe collega’s veel
plezier op de MHS.
Met ingang van de derde periode gaan we de ondersteuning op het gebied van
rekenen en taal verder intensiveren. Dat geldt ook voor de begeleiding van
leerlingen die het qua prestaties wat af laten weten. Natuurlijk wordt dat met
de betreffende leerlingen gecommuniceerd.

Rest me iedereen namens het team een goed en vooral “vurig” weekend te
wensen.
Binne Jansma
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Voor in de agenda
5 februari 16.00 – 20.00
11 februari
11 februari – tijd volgt
14 t/m 24 februari
25 februari

Open dag
Spreekmiddag/avond
Herkansingen voor klas 1 t/m 5
Voorjaarsvakantie
Pws voorlichting Havo 4

Oudergesprekken
Deze week gaan de rapporten weer de deur uit. Weer een mooi moment om het er thuis even goed over te
hebben met de kinderen. Kan natuurlijk ook dat er behoefte is om het er met de vakdocenten en/of mentoren
over van gedachten te wisselen.
We organiseren net als de vorige keer weer een middag/avond voor de belangstellenden. Als het goed is
hebben jullie 11 februari al vrij gehouden in de agenda. Als je een mailtje stuurt naar pkloetstra@pj.nl met
de mededeling met wie je wilt spreken en een voorkeur aangeeft voor de middag (vanaf 16.00 uur) of avond
(vanaf 18.30 uur), zorgen wij voor de rest. Aanmelding graag vóór 6 februari.
Natuurlijk blijft het goede contact het belangrijkste dus mocht er behoefte zijn aan contact op andere
momenten neem ajb zo snel mogelijk contact op. De contactgegevens van de collega’s staan allemaal in It’s
Learning!
Binne Jansma

Werktijden
De nieuwe periode voor de werktijden gaat in. Aan alle leerlingen het verzoek goed te controleren of alle
werktijden goed zijn ingevuld. Wanneer dat niet het geval is, dan worden de werktijden automatisch gevuld
en kan het zijn dat deze werktijduren voor jou niet goed uitkomen.
Nog vragen? Mail aan: roostermhs@pj.nl of kom even langs op de administratie.
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