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Start Centraal Examens
Vandaag zijn voor de examenleerlingen de Centraal Examens begonnen.
Dat is altijd weer een spannende tijd voor de examenleerlingen en hun
ouders maar ook voor de medewerkers op school.
Wij wensen de examenleerlingen heel veel succes toe!!

Ferry Brokers, rector/bestuurder
===================================================================

Leraar en medewerker van het
jaar
Gisteren is tijdens de grote pauze op
het sportveld de uitreiking geweest
van de Leerlingenraad van de
verkiezing ‘Leraar en medewerker van
het jaar’.
De leukste leraar: Twan Kuijper
De leerzaamste leraar: Rob Elferink
De beste leraar: Arnoud Bührs
De beste medewerker: Hassan

Onze felicitaties voor de winnaars
en dank aan de Leerlingenraad.
De schoolleiding
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Update corona: Geen jassen meer in de klas
Vanaf maandag 16 mei a.s. zullen wij nog een coronamaatregel terugdraaien. Vanaf die dag
gaan de jassen weer in de kluis en mogen ze niet meer in de klas.
De temperatuur is behaaglijk en het is fijn om dan weer zonder jas door het gebouw te gaan.
Natuurlijk wordt er nog wel geventileerd, is er een minder warme dag, laat de leerlingen dan
een trui aantrekken.

Ferry Brokers, rector/bestuurder
===================================================================

Gezocht! Ouders voor de MR
Voor de meivakantie stond in de Breulberichten al het bericht dat we een ouder zoeken voor in
de MR vanaf schooljaar 2022-2023. Helaas is er nog een ouder die de MR verlaat, dus voor
komend schooljaar zijn we op zoek naar twee ouders voor de oudergeleding. In het
onderstaande bericht vindt u algemene informatie en informatie over de verdere procedure.
De MR van de Breul heeft ongeveer 7 keer per jaar op vrijdagmiddag overleg met de
schoolleiding en heeft inspraak op het beleid van de school. Onderwerpen die aan bod komen
zijn onder andere het lesrooster, toetsbeleid, overgangsnormen, het vakantierooster en de
vernieuwbouw van de school. Onderwerpen die direct op u en de leerlingen impact hebben.
Procedure kandidaatstelling
Allereerst hopen we natuurlijk dat meerdere ouders zich kandidaat stellen voor de MR. Het
vervolg van de procedure is afhankelijk van het aantal ouders dat zich kandidaat stelt:
• Indien precies twee ouders zich kandidaat stellen, zijn er geen verkiezingen nodig en
treden de kandidaten toe tot de MR;
• Indien er zich drie of meer ouders kandidaat stellen, worden er verkiezingen gehouden.
Tijdpad
• Op donderdag 12 mei is de oproep tot kandidaatstelling;
• Op maandag 23 mei is de sluiting voor de kandidaatstelling;
• Indien er verkiezingen nodig zijn dan krijgen de kandidaten hier uiterlijk woensdag 25
mei bericht over;
• De start van de verkiezingen is op maandag 30 mei 8.00 uur;
• De sluiting van de verkiezingen is op dinsdag 7 juni om 22.00 uur;
• Op woensdag 8 juni worden de kandidaten over de uitslag geïnformeerd;
• Op vrijdagmiddag 1 juli is de laatste MR van dit jaar. Het zou fijn zijn als de nieuwe MRleden dan al kunnen aansluiten.
Procedure stemming
Graag ontvangen we een e-mail waarin u de kandidaatstelling voorziet van een (korte)
motivatietekst die eventueel gepubliceerd kan worden bij het digitale stemformulier. U kunt
zich kandidaat stellen door deze motivatie te mailen naar Karlijn Smits (k.smits@de-breul.nl ) en
Michel Schilders (m.schilders@xs4all.nl ).
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Tussen maandag 30 mei en dinsdag 7 juni kunnen ouders hun stem uitbrengen via een
digitaal ‘stembiljet’. Alle ouders zijn stemgerechtigd en kunnen één stem uitbrengen, ongeacht
het aantal kinderen op De Breul.
Wilt u meer weten over het ouder-lidmaatschap binnen de MR? Mail met ouder Michel Schilders
m.schilders@xs4all.nl of bel 06-186 350 61.
We zien uw kandidaatstelling graag tegemoet!

Namens de gehele MR, Michel Schilders (ouder) en Karlijn Smits (docent)
===================================================================

CKV-excursie vwo-5
Na twee jaar was er op maandag 9 mei eindelijk weer een mogelijkheid om het theater te
bezoeken. Met honderd vwo-5 leerlingen gingen we naar de stadschouwburg in Utrecht voor
het vak CKV. Momenteel zijn we bezig met de discipline dans
dus wat is er dan mooier dan dit in de praktijk te beleven. De
leerlingen hebben genoten van een prachtig dansconcert Hold
your horses en na afloop kregen de leerlingen de gelegenheid
om in gesprek te gaan met de dansers.
De bedoeling van de middagvoorstelling was dat leerlingen
leren kennismaken met de wereld van het theater. Gelet op de
reacties van diverse leerlingen is dat volgens ons zonder meer
gelukt. Kortom we kijken terug op een inspirerende en
gezellige maandagmiddag!

Namens de CKV-docenten, Linde Wibbelink, Twan Kuijper en
Carmen Kuijper
===================================================================

Reminder: Ouders van Nix, online voorlichtingsavond
In de afgelopen jaren heeft Jellinek Preventie meerdere malen succesvolle ouderavonden
verzorgd in zowel poppodium Tivoli Vredenburg Utrecht als FLUOR Amersfoort, maar ook online
als gevolg van de coronacrisis.
De ouderavonden gaan over alcohol, blowen en roken en hoe om te gaan met "NIX18" in de
opvoeding: Helpt het om grenzen te stellen en afspraken te maken? En hoe ga je in gesprek
met je puber? Hierbij maken ze o.a. gebruik van interactief theater en gaan ze in gesprek met
ouders over verschillende opvoeddilemma's.
We merken dat er veel animo is voor een online interactieve ouderavond en daarom
organiseren we er een online op donderdagavond 19 mei 2022!
Ouders kunnen gratis deelnemen aan deze avond en kunnen zich aanmelden via de link die te
vinden is in deze uitnodiging .

De schoolleiding
===================================================================

Volgende BreulBerichten
De volgende BreulBerichten voor ouders en leerlingen is op donderdag 19 mei 2022.
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