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NIEUWSBRIEF VOORJAARSVAKANTIE 2023 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dat klinkt goed, een nieuwsbrief voor de voorjaarsvakantie. We 
gaan dus weer de goede kant op. We merken ook op school dat 
het voorjaar eraan komt; het is niet meer donker als het eerste 
uur begint, de bomen om de school beginnen voorzichtig knoppen 
te krijgen en de week van de Liefde kon rekenen op véél 
belangstelling. 
Het voorjaar betekent ook dat we alweer aan het volgend 
schooljaar denken en met de voorbereidingen beginnen. De 
belangstelling op onze open dagen was groot, dat is een goed 
teken. Ook krijgen we volgend jaar leerlingen op school met havo 
in het advies, in de nieuwe route van Het Groene Lyceum (zie 
verderop in deze nieuwsbrief).  
Voor de vierdeklassers betekent het voorjaar dat de examens 
steeds dichterbij komen en dat is natuurlijk spannend. We 
wensen hen veel succes in deze laatste periode van de 
schoolexamens! 
Eerst een week vakantie voor iedereen. Namens de collega’s wens 
ik iedereen een fijne week! 
  
Marga Schmit,  
directeur Aeres VMBO Leeuwarden 
 
Inspectie 
 
Eind januari kregen we bezoek van de inspectie. Ze keken bij ons op 
school naar de schoolexamens. De schoolexamens zijn de toetsen 
uit het PTA en die in leerjaar 4 (en soms al in leerjaar 3) worden 
afgenomen. De inspectie sprak met leerlingen, met de schoolleiding 
en met verschillende docenten. Ook onze PTA’s en cijferregistratie 
werden goed onder de loep genomen. Vorige week kregen we 
officieel te horen dat we alles prima op orde hebben!  
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Enquête voor ouders en leerlingen 
 
Na de vakantie krijgt u van ons de vraag om onze jaarlijkse enquête 
in te vullen. Wat gaat goed en wat kan beter? Uw antwoorden 
helpen ons om zicht te krijgen op wat beter kan of moet. Ook is het 
goed om te weten waar u tevreden over bent! 
Na de voorjaarsvakantie krijgt u een uitnodigingsbrief met een 
inlogcode naar de enquête. De leerlingen krijgen via de mentor een 
uitnodiging voor een tevredenheid enquête.  
Alvast heel erg bedankt voor het invullen.   
 
Gratis menstruatieproducten 
 
Sinds een aantal weken hangt op school een kastje met gratis 
menstruatieproducten. Leerlingen mogen hier zelf producten uit 
halen als ze die nodig hebben.  
Het kastje hangt op de eerste verdieping, bij de printer en het 
kantoor van mevrouw van der Stigchel.  
 
Lesuitval  
 
Op school merken we dat het nog steeds winter is en er 
verschillende griepvirussen de ronde doen. Veel leerlingen zijn een 
dag ziek thuis en helaas ook docenten. We kijken per dag wat we 
kunnen organiseren met vervanging, maar met meerdere 
ziekmeldingen en een aantal verplichte scholingen voor docenten 
kunnen we helaas niet voorkomen dat het tot lesuitval leidt.  
Het is goed om te weten dat we in een jaar extra lessen inplannen, 
zodat uitval niet ten koste gaat van de verplichte onderwijstijd.  
 
Studiedag docenten 
 
Dinsdag 14 februari waren de leerlingen vrij vanwege een studiedag 
van onze medewerkers. Deze dag hebben de collega’s 
kennisgemaakt met E-wise, een online leer en ontwikkelplatform. 
Docenten kunnen zich hiermee bijscholen in meer dan 200 
onderwerpen, van rouwverwerking tot coaching en van Excel tot 
mediawijsheid. In de middag hebben de docenten van de 
praktijkvakken aan de collega’s laten zien welke ontwikkelingen in 
hún vak spelen (zoals drones, farmbot, waterstofauto’s en 3D-
printers). De volgende studiedag is op woensdag 7 juni.  
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Doedagen en Open Avonden 
 
Onze Doedagen en Open Avonden zijn dit jaar zeer goed bezocht. In 
totaal hebben zo'n 400 leerlingen van groep 8 meegedaan aan de 
Doedagen op 23 november en 8 februari. Goed te zien dat er zo 
veel belangstelling is voor het groene onderwijs. 
Hierbij willen we onze dank uitspreken naar de leerlingen van onze 
school die hebben geholpen met groepjes begeleiden, ouders 
rondleiden en het assisteren bij de demonstratie lessen. Wat een 
toppers! 
 
 
Het Groene Lyceum (HGL) 
Op de open dagen was ook veel belangstelling voor onze nieuwe 
route, Het Groene Lyceum. Deze route leidt via een TL-diploma en 
een MBO 4 opleiding in 6 jaar naar het HBO. Een mooie manier voor 
leerlingen met HAVO in het advies om via een meer praktische 
leerroute door te stromen naar het HBO.  
Het HGL start volgend schooljaar in leerjaar 1.  
 
Website Aeres VMBO Leeuwarden 
 
Op onze website vindt u alle informatie over onze school, 
waaronder de vakanties, de schoolgids en  veel gestelde vragen. 
 
Agenda maart/april 2023 
Do 9 maart       - Sprachstadt - Dinslaken 4GL Duits 
Vrij 10 maart    - Techniek Tastbaar op Comenius 
Ma 13 maart    - Examenfoto leerjaar 4 
Di 14 maart      -  Infoavond examens leerjaar 4 
Wo 15 maart    - Sollicitatietraining leerjaar 3 
Do 16 maart     - PPO dag leerjaar 3 op Friese Poort 
                              Language Village - leerjaar 4 Engels 
Ma 20 maart    -  Schoolexamenweek leerjaar 4 t/m 29 maart 
Ma 27 maart    -  Informatieavond leerjaar 2, leerwegen 
 
Ma 3 april         - Bijeenkomst Klankbordgroepen (3) 
Do 6 april          - Docentendag Aeresbreed, leerlingen vrij 
Vrij 7 april         - Goede Vrijdag, leerlingen vrij  
Ma 10 april       - 2e Paasdag 
Di 11 april         - Blokstage 3GL periode 1 (Keuzepakket) t/m 21  april 
Ma 17 april       - Bijeenkomst SchoolAdviesRaad (3)  
Wo 19 april       - Kies Je Wereld leerjaar 3 op Friesland College 
 
Ma 24 april t/m vrij 5 mei   -  Meivakantie  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aeresvmbo-leeuwarden.nl/

