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De Breul in een nieuw jasje
Viel het nieuwe logo op boven deze BreulBerichten?
Op De Breul werken wij hard aan de kwaliteit van het onderwijs en hebben wij een aantal vernieuwingen
ingezet. Dit vraagt wat ons betreft ook een huisstijl waarmee wij deze ontwikkelingen benadrukken. Wij zijn erg
trots op het nieuwe logo. Het is wellicht nog even wennen, maar dat hoort ook bij veranderingen.
De komende weken zal het nieuwe logo op steeds meer plekken te zien zijn, en nog belangrijker, wij hopen dat
onze school uitstraalt wat wij met ons logo willen uitdrukken. Hieronder treft u deze uitleg aan.

Ferry Brokers, rector/bestuurder
==============================================================================
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Enquête over coaching
Graag willen we de meningen horen over de coaching van dit schooljaar. Dat gaan we vragen aan ouders,
leerlingen en docenten.
Zoals jullie weten is de aanpak van de leerlingbegeleiding dit jaar iets veranderd. Daarom willen wij graag
tussentijds weten hoe die aanpak bevalt en hoe we die misschien nog kunnen verbeteren. Vandaar ons
vriendelijke verzoek om enkele vragen te beantwoorden. Zoals gezegd gaan de vragen alleen over het onderdeel
coaching.
•
•

De ouders krijgen van ons via Magister een mail toegestuurd waarin een link is opgenomen naar de enquête
(over coaching) die ze via Microsoft Forms kunnen invullen.
Ook de leerlingen krijgen een mail via Magister waarmee ze de enquête kunnen invullen.

De enquête voor zowel ouders als leerlingen kan worden ingevuld tussen donderdag 12 november en vrijdag 20
november 17.00 uur.
Medio januari zullen we de resultaten met de Medezeggenschapsraad bespreken en een terugkoppeling geven
via de Breulberichten.
Bij voorbaat dank
Namens de schoolleiding, teamleiders en afdelingsmanagers,
Erwin Dernison

==============================================================================
Reanimatie voor mavo-4 leerlingen
Elke week krijgen ongeveer 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis een
hartstilstand, vaak in en rond het huis. In 80% is dit dus thuis.
De eerste 6 minuten zijn bij een hartstilstand van levensbelang. Hoe sneller er
wordt gestart met reanimeren hoe groter de kans op overleven. Daarom is het
van groot belang dat ook jongeren een hartstilstand kunnen herkennen en leren
reanimeren.
De mavo-4 leerlingen kregen afgelopen week les in reanimatie. Deze
reanimatielessen werden gegeven door Taskforce QRS tijdens de les LO in de
gymzaal.
Namens de sectie LO, Petra Vierhout, docent
===============================================================================
REMINDER: Afname vragenlijst ‘Welbevinden op school’ (SAQI)
Wij vinden het belangrijk om het welbevinden van onze leerlingen op school te monitoren.
Daartoe wordt in de week van 16-20 november in alle 1e, 2e en 3e klassen de SAQI (School Attitude
Questionnaire Internet) afgenomen in de coachles. De SAQI is een digitale vragenlijst die informatie geeft over
hoe een leerling de school ervaart en is uitgesplitst in 4 deelgebieden:
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1. Houding ten aanzien van de schooltaken (motivatie)
2. Houding ten aanzien van het schoolleven (tevredenheid)
3. Houding ten aanzien van het schoolwerk aan te kunnen (zelfvertrouwen)
4. Pesten en gepest worden
De resultaten van de SAQI zullen met de leerling besproken worden. Mochten de resultaten aanleiding geven tot
zorg dan neemt de coach contact met u als ouder op.
Margret Beekman, zorgcoördinator
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