
 
 

                           

 
  

NIEUWSBRIEF 

Piet Heinstraat 

VSO Hardenberg 
 
 Juli 2018 
 

Talenten laten groeien. de Ambelt 

Afscheid 
 
U heeft het in een eerdere brief kunnen lezen. Na 15 jaar neem ik afscheid van de Ambelt. 
Ik kijk terug op een mooie periode in mijn werkende leven, waarin ik volop uitgedaagd ben, 
kansen heb gekregen en veel heb mogen leren. 
Hiervoor wil ik iedereen bedanken: mijn (naaste) collega’s, u als ouders/ verzorgers en natuurlijk 
ook de leerlingen! 
Ik ben er altijd trots op geweest hoe wij op onze school zoveel kinderen weer op de rails hebben 
kunnen krijgen. Op weg naar een toekomst die zoveel mogelijk aansluit bij hun behoeften en 
competenties. 
Trots ben ik erop dat ik door alle jaren heen mij omringd heb geweten van fantastische collega’s 
die met passie en gedrevenheid hun vak uitoefenden. 
 
Mijn toekomst ligt na de zomervakantie bij Kentalis, waar ik ga werken als afdelingsdirecteur van 
de Ambulante Dienstverlening Zwolle. Voor mij een nieuwe uitdaging. 
 
Bij deze wens ik u en uw zoon/ dochter alle goeds voor uw/ hun toekomst. En wellicht tot ziens. 
 
Voor nu eerst……………VAKANTIE! 
 
Namens het team  wens ik  u goede weken toe. En we hopen de leerlingen op dinsdag 4 
september weer te begroeten. 
 
Op maandag 3 september zijn we weer telefonisch of per mail te bereiken. 
 
Hartelijke groet, 
 
Ylet Slot 
Locatiedirecteur VSO De Ambelt Hardenberg  
 

In deze  

Nieuwsbrief o.a.: 

 

Kalender: 

 Rookvrije school 

 Geslaagd! 

 Start schooljaar 

 Plan van Inzet 

 

 

Dinsdag  4 sep.  ’18 
Eerste schooldag 

 

 
Ons vakantierooster voor komend 
schooljaar is te zien op onze site 
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Start schooljaar 
In het nieuwe schooljaar zullen de leerlingen hun boeken 
mee naar huis en naar school nemen. Dit doen we om hen 
zoveel mogelijk voor te bereiden op het MBO en hen te 
leren verantwoordelijkheid te nemen, waarbij plannen en 
organiseren ook een rol heeft. Aan het begin van het 
schooljaar informeert de mentor u hierover. Natuurlijk 
willen we hierover in overleg en meedenken met u, mocht 
uw kind/ pupil hier nog niet aan toe zijn. U kunt hierover 
met de mentor contact opnemen. 
 
Belangrijk is dat de leerlingen een stevige (boeken)tas 
hebben en dat de boeken in het begin van het schooljaar 
gekaft moeten worden. Wilt u hiervoor zorg dragen? 
Meer informatie volgt bij de start van het schooljaar. 
 

                         
 
Leerlingen dienen de volgende leermiddelen aan te 
schaffen: 

o Rekenmachine Casio FX-82 MS  

o Schoolagenda 

o Potlood HB 

o Gum 

o Puntenslijper 

o Kleurpotloden 

o Schaar  

o Lijmstift 

o Blauwe + groene + rode balpen  

o Geodriehoek 

o Kompasroos 

o Liniaal 30 cm 

o Passer 

o Etui 

o Kladblok 

o Wiskundeschriften A4-papier 1x1 cm (10x10 mm) 

o Taalschriften A4-papier lijntjes 

o gymspullen 

                             
               
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Het is zover: 
Per augustus 2018 zijn wij een rookvrije school 
Dit houdt in dat leerlingen tijdens schooltijd niet mogen 
roken op het plein. 
Doen leerlingen dit toch, dan kunnen er sancties volgen in 
de trant van waarschuwingen, pauzes binnen blijven, 
nablijven. We hopen dat u dit als ouder/ verzorger 
ondersteunt. Uiteindelijk willen we toch allemaal het 
beste voor onze kinderen en leerlingen en een van die 
dingen is een gezond lichaam! 
 
          
 

              

Onderzoek sociale veiligheid 
 
In april 2018 hebben alle leerlingen een 
onderzoeksinstrument, de zgn. Veiligheidsmonitor, 
ingevuld. 
Inmiddels hebben we hier de resultaten van 
teruggekoppeld gekregen. 
En met gepaste trots kunnen we vermelden dat de 
leerlingen zeer positief zijn over de (sociale) veiligheid 
binnen onze school! 
Dat is natuurlijk fijn om te  lezen en te weten. 
 
Met de collega’s hebben we deze resultaten globaal 
doorgenomen. In het nieuwe schooljaar zullen we er 
dieper op in gaan. Want ondanks dat de resultaten 
positief zijn, blijft het altijd goed om met elkaar te kijken: 
Wat lezen we hierin af? Wat vinden we hiervan? Wat 
willen we ermee? En hoe gaan we dat doen. 
 
In ieder geval dank aan de leerlingen dat zij ons hebben 
voorzien van deze informatie!  

 
 
 
 
Flexibel. de Ambelt 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=t9usWFP3&id=C0C874F07302D5C5A328C39A8CD39C51A55498AB&thid=OIP.t9usWFP31BjJpasBGZ8IZAHaFT&mediaurl=https://www.denhulster.nl/images/stories/afbeeldingen_2016/nieuwsafbeeldingen/schoolboeken.png&exph=301&expw=420&q=schoolboeken&simid=608049466127682136&selectedIndex=5
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fve3WM4D&id=4F21F7B63D92204ABBC650116A6B0E5CE8F52422&thid=OIP.fve3WM4DxNGbDBae7FUYeAHaLq&mediaurl=http://huishoudblog.be/wp-content/uploads/2011/08/kleurpotloden-650x1024.jpg&exph=1024&expw=650&q=schoolmaterialen&simid=608016901672861859&selectedIndex=1
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=k1wPcuQT&id=E0CC87823D0FF85D9BC24BF8E00D2F924ED07D21&thid=OIP.k1wPcuQTWDaU8IQGMkKdQgAAAA&mediaurl=http://www.platformbewegenensport.nl/Data/uploads/resized/News/resized_270_rookvrije_generatie.png&exph=116&expw=264&q=rookvrije+school&simid=608054757484269524&selectedIndex=21


 
 

 
 
 
 

 
 

         3  

 
  

Plan van Inzet schooljaar 18 19 
 
Het leerlingenaantal bij de start van het schooljaar ligt 
rond de 76. Vandaar dat we het nieuwe schooljaar starten 
met 7 klassen.  
 
De bezetting op de klassen is als volgt: 
HAR 1: Dhr. Schonewille 
HAR 2: Mw. Knieper 
HAR 3: Dhr. Kuenen 
HAR 4: Mw. Boerhof en dhr. Esinge 
HAR 5: Mw. Moes en mw. Doldersum 
HAR 6: Mw. Nijhuis en Mw. Adams 
HAR 7: Mw. Noeverman  en dhr. Esinge en Otto 
 
LOB coördinator: Mw. Doldersum 
Docent Techniek: Mw. Zielman 
Docent Consumptief: dhr. Otto 
Docent gym: Mw. Elshof 
Docent Nask: dhr. Meinen  
Intern Begeleider: Mw. Rozendal 
Gedragswetenschapper: Mw. Kelderman 
Maatschappelijk werk: (vacature) 
Administratief medewerker: Mw. Muller 
Locatiedirecteur: Dhr. De Boer 
 
 

Resultaat boeken. de Ambelt 

 

 
Afscheid collega’s 
 
We nemen aan het eind van dit schooljaar ook afscheid 
van een aantal collega’s. En dat zijn: 
 
Mw. Zomer. Zij heeft sinds mei 2011 op onze locatie 
gewerkt als groepsleerkracht. 
Dhr. Boer, afgelopen schooljaar mentor HAR 2. 
Dhr. De Boet, sinds twee jaar docent lichamelijke 
opvoeding. 

We willen hen allemaal ontzettend bedanken voor hun 
inzet en wensen hen allemaal geluk en succes in de 
volgende stap in hun loopbaan en/ of privé leven! 

 

              
 
 
 
 
 

 

GESLAAGD!!! 
 
 

Leerweg Aantal 
kandidaten 

Geslaagden 
1e termijn 

% Herkansing Geslaagden 
2e termijn 

Gesl. 
Totaal 

Gesl. 
Totaal  
% 

Basis 4 4 100 0 0 4 100 

Kader 1 1 100 0 0 1 100 

TL 10 5 50 3 2 7 70 

 
Daarnaast zijn er nog een aantal leerlingen die deze week opgaan voor staatsexamens. Uitslagen hiervan zijn nog 
onbekend op moment van dit schrijven. 

 
We wensen de leerlingen die onze school verlaten heel veel geluk in de toekomst toe en we hopen nog een keer 
een berichtje te ontvangen hoe het met ze gaat! 
 

 
 
Blijven verbeteren. de Ambelt 

 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PECxGxJF&id=A97B882A78B26C615632B73DEEC696405EC23928&thid=OIP.PECxGxJFsgF3srl-FcxWuwHaHa&mediaurl=http://www.anamdesign.nl/wp-content/uploads/2014/08/Anam-Design-CollegaAfscheid.jpg&exph=800&expw=800&q=afscheid&simid=608045111002333534&selectedIndex=3
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Rekentoets VO 2F 
  
8 juni hebben onze klassen Har 3 (3BB/KB) en Har 4 (3TL) 
de Rekentoets VO 2F gemaakt.  
  
Na lang wachten was het maandag 29 juni eindelijk zover: 
de uitslag. 
  
De leerlingen vonden het spannend, maar beide 
mentoren waren misschien nog wel zenuwachtiger… 

  
Het resultaat mag er zijn! Van de 12 leerlingen hebben 10 
leerlingen een voldoende gescoord, twee leerlingen gaan 
komend schooljaar herkansen. Er zijn maar liefst twee 
leerlingen die een 7 hebben gehaald en zes leerlingen een 
8. 
  
We zijn ontzettend trots op onze leerlingen! 
  
De behaalde resultaten komen op de cijferlijst die bij het 
diploma zit.  
 

 

        

 
---------------------------------------- 
Kwaliteit. de Ambelt 
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WIJ WENSEN 
JULLIE 

ALLEMAAL 
EEN HELE  

FIJNE  
ZOMER TOE! 
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