Beste ouders en verzorgers,
De weken tussen de zomervakantie en de herfstvakantie is op
school de periode waarin nieuwe kansen centraal staan. Vol
verwachting en plannen zijn we aan dit schooljaar begonnen.
We zijn gestart met een project waarin we met het hele team
nadenken en stappen zetten om het onderwijs nog beter te
maken. Daarnaast worden de plannen voor de verbouwing van
2020-2021 steeds concreter. Het voornemen is de vernieuwing
van het onderwijs en van het gebouw te combineren in Nieuw
VMBO onderwijs voor Maartensdijk.
Bij de start van het schooljaar 2021-2022 willen we deze
mijlpalen vieren met een groot feest. Natuurlijk houden we u
hierover op de hoogte en we gaan u uitnodigen om mee te
praten.
In de introductietijd zijn de eerste klassers weer warm welkom
geheten, evenals de nieuwe leerlingen in de andere leerjaren.
Trots zijn we op de nieuwe Outdoorklas die dit schooljaar is
gestart. Ook de Paardenklas is weer begonnen met een nieuwe
groep, de groep van vorig jaar is het tweede jaar ingegaan.
In de derde week van het schooljaar werden we bezocht door
de inspectie voor een themaonderzoek Toetsing en Afsluiting.
Ons vertrouwen, dat we dit organisatorisch goed voor elkaar
hebben, bleek terecht. De inspectie was erg tevreden.
Voor komende week wensen wij u een hele fijne
herfstvakantie en daarna werken we weer vol energie verder.
Hartelijke groet,
L.G.M. (Gerda) Casteel
Directeur Aeres vmbo Maartensdijk
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Mededelingen en rooster

Kalender

MBO-scholenmarkt op Aeres VMBO Bilthoven
Uw zoon of dochter zal straks een keuze gaan maken voor een
vervolgopleiding. Voor veel leerlingen is deze keuze moeilijk.
Daarom is het belangrijk dat zij zich zo vroeg en zo breed
mogelijk oriënteren. Wij organiseren daarom, samen met
Aeres MAVO-Bilthoven, voor alle leerlingen uit leerjaar 3 en 4
de MBO-scholenmarkt.
De scholenmarkt zal plaatsvinden op donderdag 14 november
van 19.00 uur tot 20.30 uur op Aeres Mavo Bilthoven,
Overboslaan 15 in Bilthoven.

19 t/m 27 oktober
Herfstvakantie
28 oktober t/m 1 november
Schoolexamenweek leerjaar 4
4 t/m 8 november
Stageweek lj 4 GL
11 t/m 15 november
Verrijkingsweek klas 1 en 2

Deze avond is ideaal om samen gericht te kijken naar bepaalde
vervolgopleidingen die uw kind later kan bezoeken, tijdens een
open dag en oriëntatiedagen.
Voor alle leerlingen van leerjaar 3 is deze avond gekoppeld aan
een opdracht voor het vak LOB en daarom verplicht.

Do 14 november
MBO scholenmarkt Bilthoven

Personele mededelingen
Nadat hij 10 jaar lang de lessen lichamelijke opvoeding bij ons
verzorgde, hebben wij per 1 oktober helaas afscheid genomen
van meneer Strubbe. Wij wensen hem veel succes bij zijn
nieuwe baan in Schoonhoven. Ondertussen heeft zijn opvolger,
meneer Lesterhuis, zijn eerste lessen al gegeven.
Mevrouw ter Burg en mevrouw Willemse versterken ons team
Praktijk, Dier en biologie. Wij heten hen van harte welkom.

18 - 22 november
Schoolexamenweek lj 3

Vr 15 november
Rapport 1 leerjaar 4

Ma 25 november
Spreekavond leerjaar 4
25 t/m 29 november
Stageweek lj 3 GL
Di 26 november
Ouderadviesraad vergadering
Do 28 november
Schoolfeest
Vr 29 november
Alle lln 1e en 2e lesuur vrij
Wo 4 december
Excursie Duits klas 3 GL en 4 GL
Vr 6 december
Rapport 1 leerjaar 1, 2 en 3
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De ouderadviesraad zoekt versterking
Wat doet de ouderadviesraad?
De ouderadviesraad (OAR) bestaat uit betrokken
ouders/verzorgers van leerlingen van deze school. Wij zijn er
om de school te adviseren, gevraagd en ongevraagd. Dat gaat
over de organisatie en de inrichting van het onderwijs, het
onderwijsbeleid, de leerlingenzorg en passend onderwijs, het
pedagogisch (leer)klimaat en de (sociale) veiligheid op school.
Wij benadrukken daarbij natuurlijk vooral het perspectief en
de belangen van ouders/verzorgers en leerlingen. We hebben
regelmatig overleg met elkaar en met de schooldirectie. In de
praktijk gaat het dan bijvoorbeeld over het rooster, de opvang
van lesuitval, het gebruik van It’s learning en de communicatie
tussen ouders en school. We denken actief mee over
onderwerpen die het schoolleven van de leerlingen betreffen.
Met individuele kwesties houden wij ons niet bezig.
Doet u mee?
Om dit goed te kunnen doen willen we graag weten wat er
speelt en wat u als ouders bezig houdt. Daarom is het
belangrijk dat er ouders uit alle leerjaren in de OAR zitten. Op
dit moment zitten er geen ouders van leerjaar 1 in de OAR.
Daarom doen wij deze oproep: heeft u een kind in leerjaar 1 en
wilt u meepraten over onderwerpen die van belang zijn voor
de school, de leerlingen en de ouders? Meld u dan aan!
We komen ongeveer 6x per jaar bij elkaar, ’s avonds op school.
Daarnaast zijn we aanwezig bij de Open Dagen en laten we
bijvoorbeeld ook van ons horen op de diploma uitreiking.
Contact
Meld u aan op: oar.maartensdijk@aeres.nl
Wilt u eerst meer informatie, dat geven we u graag! Stuurt u
ons een mailtje, dan nemen wij contact met u op.

Vr 13 december
Paarse Vrijdag
Ma 16 december
Spreekavond leerjaar 1, 2 en 3
Di 17 december
Sportdag klas 1 en 2
CKV dag klas 3
21 december t/m 5 januari
Kerstvakantie

De ouderadviesraad heeft een
eigen e-mailadres.
Heeft u vragen of wilt u ons
iets meedelen, mail naar:
oar.maartensdijk@aeres.nl
De eerstvolgende vergadering
is op 26 november 2019

We horen graag van u!
Hartelijke groet,
De ouderadviesraad
Linda Hilhorst
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In en om Aeres vmbo Maartensdijk

Redactie van de PAUW

Debat over duurzaamheid
In het kader van de week van de Duurzaamheid heeft een
groepje leerlingen meegedaan aan een debat over
duurzaamheid.
Dit vond plaats in het Gemeentehuis in De Bilt, waar werd
gedebatteerd met andere scholen uit de gemeente.
Onze leerlingen waren bij de start zwaar onder de indruk, door
de aanwezigheid van belangrijke mensen, zoals de wethouder.
Het zien van de andere teams hielp ook niet mee.
De andere teams bestonden vooral uit leerlingen uit klas 4 en 5
van de havo, die al vaker aan debatten mee hadden gedaan,
zelfs aan landelijke wedstrijden.
Dit zorgde in het begin voor veel zenuwen.
Maar onze leerlingen kwamen langzaamaan los en hebben
zeker in het 2e debat goed partij gegeven door goede
argumenten te gebruiken.

Hermien van Schuppen
Elly Thijs

We zijn 3e geworden en dat is een super prestatie als je kijkt
naar het hoge niveau van de andere teams. Het was een hele
mooie ervaring voor onze leerlingen. Daarnaast was het een
goede stap naar bewuster omgaan met duurzaamheid.

Wilt u of uw kind/pupil een
bijdrage leveren aan de
PAUW? Mail naar
PBS@aeres.nl t.a.v. De
PAUW redactie.
Eduarte
is het rooster- en
Contactgegevens
cijferregistratieportaal.
Inloggen
via Maartensdijk
Aeres vmbo
https://aeres.educus.nl
Dierenriem 2
Log
in met
de aan u
3738
TR Maartensdijk
verstrekte
inloggegevens.
Postbus 4
3738 ZL Maartensdijk
Telefoon: 088 - 0205500
Absentenlijn: 088-0205501
E-mail:
info.maartensdijk@aeres.nl
Website:
https://www.aeresvmbo.nl

https://aeres.itslearning.com
Its learning is het portal waar
je huiswerk en informatie
over alle vakken kunt vinden.
Ook kun je makkelijk een
bericht naar docenten sturen.
Vragen over Its learning?
De experts zijn de heren
Gruijters en Ruijter en
mevrouw Thijs.

Uitwisseling Polen – oproep gastgezinnen
Zoals u wellicht weet, vindt er elk voorjaar een uitwisseling
met Poolse leerlingen van onze zusterschool in Miescisko
plaats. In 2020 komen zij 23 t/m 27 maart naar Maartensdijk.
Eind mei 2020 verblijven wij met zo’n 25 leerlingen uit klas 2
vijf dagen in Polen.
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Net als ieder jaar zoeken wij gastgezinnen waar de Poolse
leerlingen mogen logeren. Dit is erg belangrijk voor het
voortbestaan van de uitwisseling, die inmiddels al voor het 26e
jaar gaat plaatsvinden.
Het is voor alle leerlingen mogelijk om één of meerdere Poolse
leerlingen in huis te nemen, óók als uw kind/pupil niet van plan
is naar Polen af te reizen of in een ander leerjaar zit.
Ieder jaar blijkt de uitwisseling een geweldige ervaring, er
ontstaan zelfs vriendschappen voor het leven tussen leerlingen
en hun gezinnen.
Mocht u interesse hebben of meer informatie hierover willen
ontvangen, dan kunt u contact opnemen met meneer van
Cappelle (s.van.cappelle@aeres.nl) of mevrouw Wallenburg
(d.wallenburg@aeres.nl).

Redactie van de PAUW
Hermien van Schuppen
Elly Thijs

Wilt u of uw kind/pupil een bijdrage
leveren aan de PAUW? Mail naar
Pauw@aeres.nl

Contactgegevens
Aeres vmbo Maartensdijk
Dierenriem 2
3738 TR Maartensdijk
Postbus 4
3738 ZL Maartensdijk

Outdoorklas van start

Telefoon: 088 - 0205500
Absentenlijn: 088-0205501
E-mail:
info.maartensdijk@aeres.nl
Website:
https://www.aeresvmbo.nl

Introductiedagen klas 1
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