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Pensioen Ineke Hurkmans
Op woensdag 25 november zal Ineke Hurkmans tijdens haar laatste les (4e uur, 10.45 uur) met V5b streamen, bij
wijze van afscheid.
Ineke geeft al sinds 2001 les op De Breul, zowel Nederlands als CKV. Ook is zij een ervaren mentor in de havobovenbouw en heeft zij een heel breed takenpakket. Ze is echt van alle markten thuis en we zullen haar dan ook
ontzettend gaan missen.
Voor wie het leuk vindt om haar laatste les digitaal bij te wonen (en geen andere verplichtingen heeft) bij deze
een uitnodiging: https://youtu.be/AAhhDbV7lqo
Dankjewel Ineke voor al je prachtige werk!!
Mariska Punt, teamleider havo-4&5
==============================================================================
Scooters parkeren
We zien dat er steeds meer leerlingen met de scooter en niet langer met
de bus naar school komen.
Het wordt daardoor wel erg druk in de scooterstalling. Daarom kun je
vanaf nu ook in de nis naast de gymzaal je scooter parkeren. (zie foto)
Let wel: het parkeren van je scooter is op eigen risico.
Jelmer de Wal, manager bedrijfsvoering

===============================================================================
REMINDER: Enquête over coaching
Graag willen we de meningen horen over de coaching van dit schooljaar. Dat gaan we vragen aan ouders,
leerlingen en docenten.
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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
==============================================================================
Van examenvrees naar examenfeest
Het eindexamen nadert snel. Daarom wordt ook dit jaar vanaf de laatste week voor de kerstvakantie de cursus
van examenvrees naar examenfeest gegeven. Deze cursus is bedoeld voor leerlingen die erg opzien tegen het
eindexamen. In 4 bijeenkomsten wordt gekeken naar de gedachten van de leerlingen. Dit zijn vaak irreële
gedachten. Deze gedachten worden uitgedaagd en vervangen door reëlere gedachten. Op verzoek van de
leerlingen kan er ook gekeken worden naar het werken met een haalbare planner, moeite hebben om te beginnen
of te stoppen met leren en omgaan met spanning.
Als ouder van een examenkandidaat krijgt u via een brief die verstuurd is door het secretariaat meer informatie
over deze bijeenkomst. Uit ervaring is gebleken dat deelnemen aan de cursus alleen zin heeft als de leerling zelf
wil oefenen met de technieken die aangeleerd worden in de cursus.
Deelname aan de cursus kost 60 euro en de inschrijving sluit op woensdag 9 december.
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen via c.bakker@de-breul.nl
Clementine Bakker, docent
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