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Woord van de directeur:
Met het mooie weer van de afgelopen weken en de vele vakantiedagen is het
bijna of de zomer al is begonnen. Niets is echter minder waar. We kijken uit
naar nog een aantal weken school met vele activiteiten.
Onze eindexamenkandidaten hebben hun tijd op het CCZ echter al wel (voor
nu) afgesloten en wachten op hun resultaten. Hopelijk zijn ze allemaal geslaagd
en kunnen ze gaan genieten van een welverdiende vakantie en een nieuwe
start op hun nieuwe opleiding na de vakantie.
In deze nieuwsbrief verder wederom verslag van de activiteiten van de afgelopen periode. Ook
attenderen wij u weer graag op de planning voor de komende maanden tot aan de zomervakantie.
Deze vindt u aan het eind van deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
Dik van Donselaar

Algemeen nieuws:
KIK:
Het toezichtskader van de schoolinspectie is veranderd. I.p.v. dat de inspecteurs de afzonderlijke
scholen bezoeken, wordt nu het overkoepelend bestuur geïnspecteerd. Om de schoolinspectie te
kunnen informeren en om aan te tonen dat zij voldoende heeft gedaan aan het borgen van de
onderwijskwaliteit heeft het bestuur voeding nodig. Deze voeding bestaat in het geval van de CVOG
o.a. uit de rapportages vanuit een interne audit-groep.
Deze groep draagt de naam ‘KIK’
(= Kijkje in de Keuken). Collega’s
van de diverse scholen hebben
zitting in deze groep en bezoeken
de scholen zoals de Inspectie van
Onderwijs scholen bezoekt. Doel
voor dit schooljaar is het KIK-team
alle CVO-scholen éénmaal te laten
bezoeken. Op 19 maart is het KIKteam op bezoek geweest op het
CCZ.

Wet op de privacy:
Per 25 mei treedt de nieuwe wet op de privacy in werking. Deze wetgeving kent
vele kanten en niet alles is voor onze school van belang. Daar waar het ons wel
betreft nemen wij maatregelen. In het kader van deze wetgeving is het bijvoorbeeld
niet toegestaan een app groep met leerlingen te hebben, waarbij alle nummers
zichtbaar zijn. Per 1 februari zijn dan ook alle app groepen opgeheven.
Personeel:
Afscheid personeelsleden:
In de maand april hebben wij afscheid genomen van mevrouw Opstal. Zij heeft een nieuwe positie
aanvaard als teamleider op een school in Leiden. Onze directiesecretaresse, mevrouw van der
Laan, is bestuurssecretaris geworden bij een vereniging van basisscholen. De heer de Jong heeft
een betrekking als gymdocent gevonden dichter bij huis. Wij wensen allen veel succes in hun nieuwe
werkkring.
Nieuwe personeelsleden:
De heer Van Dam neemt de lessen BO waar voor mevrouw Kootstra en mevrouw Postma, inzake
hun beider uitval wegens blessures. De heer Koning neemt sinds de meivakantie de lessen
Wiskunde in de onderbouw voor zijn rekening. Welkom!
Aanstellingen komend schooljaar:
Eind 2018 zal mevrouw Nooij haar functie als zorgcoördinator neerleggen om van
haar welverdiende pensioen te gaan genieten. Twee van onze collega’s,
mevrouw Kootstra en mevrouw Brouwer, gaan haar taken overnemen. Zij worden
de komende tijd door mevrouw Nooij ingewerkt.

Coachklas:
De coachklas is in het leven geroepen om leerlingen, tijdelijk, de kans te bieden om te kijken of zij op
het CCZ hun schoolcarrière kunnen voortzetten en daarbij een diploma te behalen. De redenen van
plaatsing lopen uiteen, maar zijn met name gericht op sterk storend gedrag in de klas gecombineerd
met matige resultaten.
De leerlingen die in de coachklas geplaatst worden, worden
aangemeld door de mentor in de ICL (Interne Commissie
Leerlingenzorg).
Wanneer een leerling eenmaal in de coachklas plaatsneemt leveren
de vakdocenten studieplanners, schoolwerk en toetsen aan bij de heer
Lohman. Dit is essentieel voor het soepel doorlopen van het traject.
De vakdocent blijft contact onderhouden met de leerlingen en
bespreekt hun voortgang met hen. Om de verbinding met de klas te
behouden speelt de mentor hierin ook een belangrijke rol.
De coachklas is een klas in ontwikkeling en zal dit ook blijven. Het doel om leerlingen terug te
plaatsen in de reguliere klas blijkt op dit moment nog erg moeilijk te zijn. De bevindingen over de
coachklas zijn over het algemeen wel positief. Dit omdat leerlingen succeservaringen op doen en
zelfs hun diploma behalen.

Wandelproject:
Mevrouw Van de Bovenkamp werd gevraagd om een stuk te schrijven voor de nieuwsbrief van
Warande. Hieronder een weergave van dat artikel.
Sinds een paar jaar komen de tweedejaars leerlingen op dinsdag- en donderdagmiddag een uur naar
Warande, locatie Heerewegen, voor het Wandelproject. Tijdens dit uur halen ze in tweetallen een
bewoner op van één van de 9 verdiepingen om een activiteit mee uit te voeren. Ze proberen hierbij
zoveel mogelijk aan te sluiten op de wens van de bewoner. Met de één spelen ze een spelletje, met
de andere drinken ze een kop thee of koffie en met een derde lopen ze een rondje in de tuin. Doordat
de leerlingen met zijn tweeën zijn voorkomen we dat de bewoner alleen gelaten wordt. Mocht er iets
gebeuren dan blijft altijd één van de leerlingen bij de bewoner, terwijl de ander hulp kan halen.
Het doel achter dit project is om de leerlingen kennis te laten
maken met de doelgroep van de bewoners van de
Heerewegen, het opdoen van sociale vaardigheden en het
laten zien van hun talenten. Op het CCZ vinden wij het
belangrijk dat de leerlingen leren door te doen.
Het is mooi om te zien welke interacties er ontstaan tussen de
leerlingen en de bewoners. Sommige bewoners worden
opgevrolijkt en kletsen de oren van het hoofd van de
leerlingen. Ze genieten van de individuele aandacht die ze
van de leerlingen krijgen.
Ook bij de leerlingen zie je een grote groei. Ze leren welke
vragen ze kunnen stellen, nemen een actieve luisterhouding
aan en kunnen een gesprek aan de gang houden.
Door deze unieke ervaring komen ze erachter of het werken
met mensen bij hen past. Dit helpt hen bij het maken van een profielkeuze binnen het vmbo. De
positieve ervaringen kunnen er ook toe leiden dat ze kiezen voor een opleiding als Helpende
Zorg&Welzijn of MBO-Verpleegkundige. Een enkele oud-leerling is nu werkzaam bij Warande.
Kortom het wandelproject is een bijzondere samenwerking waar zowel de leerlingen als de bewoners
veel aan hebben en plezier bij beleven.
Tevredenheidsenquêtes:
Dit voorjaar zijn er wederom linkjes voor de oudertevredenheidsenquêtes verstuurd naar al onze
ouders/verzorgers. Ook onze leerlingen kregen individuele linkjes toegestuurd voor het invullen van
de leerlingtevredenheidsenquêtes, welke werden ingevuld in de mentorles. Eenieder bedankt voor
het invullen van de enquête. De resultaten van de enquêtes zijn binnenkort te zien op
www.scholenopdekaart.nl.

Nieuws uit de voorgaande periode:
Op 12 en 13 februari vond het Taaldorp
spreekvaardigheid examen van Engels voor al
onze vierdejaars leerlingen. In het Taaldorp
waren de leerlingen op bezoek in het Kingdom of Chricozia (afgeleid van
CHRIstelijk COllege Zeist). Ze kwamen binnen bij de douane, gingen
vervolgens naar een restaurant, op zoek naar een kamer in een hotel, boekten
een activiteit bij het reisbureau en vlogen weer terug naar huis.
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Kijkmiddag:
Op 14 februari ontvingen wij een groot aantal leerlingen van groep 8, die graag nader kennis wilden
maken met het CCZ. Zij werden ingedeeld in groepen en genoten van een aantal workshops, waarin
zij konden ervaren hoe het er op het CCZ aan toe gaat in de lessen. Veel van deze leerlingen hebben
zich naderhand opgegeven als nieuwe leerlingen van het CCZ voor komend schooljaar! Op 6 juni
komen deze nieuwe leerlingen op de kennismakingsdag. Wij heten hen van harte welkom!
Theatersportbattle:
Op donderdag 15 februari kregen de leerlingen van de onderbouw twee workshops
improvisatietheater aangeboden. De leerlingen werden in zes groepen ingedeeld.
Externe docenten gingen met hen aan de slag en de leerlingen kregen de kans in
een veilige setting hun improvisatietalent te tonen.
‘s Middags vond er een battle plaats van leerlingen die zich wilden laten zien op
het grote podium van de aula. Geweldig om te observeren hoe leerlingen de kans
kregen om hun meest positieve eigenschappen te laten zien. Er is moed voor
nodig jezelf zo kwetsbaar op een podium te zetten. We hebben genoten van elke
leerling, die boven zichzelf uitsteeg!
CCZ sportief:
Op woensdag 14 maart genoten de leerlingen van klas 1 van een sportdag op Hoenderdaal. Op
woensdag 23 mei stond de dag in het teken van de zomeractiviteiten. De leerlingen konden kiezen uit
maar liefst 13 verschillende activiteiten. We kunnen terug zien op een geslaagde dag.
Theater:
Donderdag 15 maart vonden twee Engelse voorstellingen plaats in onze aula. Voor klas 1 “The
curious adventures of Jack Todd” en voor klas 2 de voorstelling “Rewind”. Het was een groot succes
en zeker voor herhaling vatbaar.
Prikactie:
Van 19 tot en met 23 maart vond de landelijke actie
afvalopruiming plaats. Onze eerste- en tweedeklassers
hebben hier aan meegewerkt door samen met hun eigen
mentor(en) tijdens de ingeroosterde mentorles zwerfafval te
prikken in de buurt. Voor vertrek kregen zij afvalzakken,
handschoenen, veiligheidshesjes en grijpers uitgereikt.
Op 19 maart werd deze actieweek afgetrapt
op het CCZ door de wethouder!
Het Albert Heijn filiaal bij ons om de hoek
deed de hele week met ons mee. Na afloop van het afval prikken stond er bij hen een
kopje koffie en iets lekkers klaar voor iedereen die geprikt had!
Luisteris training van de NS
Op 26 en 28 maart gaf de NS opnieuw voorlichting aan de leerlingen van de Doevakschool. Hierbij
worden de leerlingen bewust gemaakt van de risico’s van onveilig gedrag op en rond het spoor.

Gastles biologie thema "zintuigen"
Op donderdag 12 april kwam, in het kader van het thema "zintuigen", mevrouw
Schaad vertellen hoe zij blind is geworden en met welke problemen zij in de praktijk
te maken heeft.
Samen met haar blindengeleidehond Lizzy heeft zij de 1e klas leerlingen laten zien
hoe zij zich in de maatschappij vaak weet te redden. Ook vertelde zij wanneer zij hulp
nodig heeft van anderen, dus ook van leerlingen.
Eindexamens:
Voorafgaand
aan
de
eindexamenweken
eindexamenkandidaten een digitale gelukswens.

ontvingen

onze

We zijn erg benieuwd of het CCZ wederom het hoge slagingspercentage
van de afgelopen jaren gaat evenaren of zelfs overstijgen!
Heel veel sterkte voor al onze eindexamenkandidaten en hun familie en
vrienden in afwachting van de resultaten!

Vooraankondiging Vakkanjers live op 14 juni (1DVS):
De eersteklassers Doevakschool gaan op 14 juni naar de Vakkanjers LIVE in de
Werkspoorkathedraal in Utrecht. Hét festival waar techniek een podium krijgt. Hier maken leerlingen
op unieke wijze kennis met de wereld van techniek. Door een kijkje ‘behind the scenes’ van een
muziekfestival ontdekken ze wat er allemaal nodig is voor een groot event en gaan ze zelf flink aan
de slag met allerlei leuke activiteiten. Zo kunnen ze aan de knoppen zitten van licht en geluid, decors
lassen, een podium design maken samen met een echte graffiti artist, 3D printen, andere festivals
bezoeken via virtual reality en nog veel meer!

Planning komende maand
 6 juni: Kennismakingsdag nieuwe leerlingen klas 1
 18 juni: Excursie Biologie klas 3 PTA 3.03 Dierenpark Amersfoort
 Week 26: Kampen klas 3
 3 juli: Mountainbiken klas 2
 4 juli: 16:00 Diploma uitreiking BBL, 19:00 Diploma uitreiking KBL
 9 juli: Rapportvergaderingen (informatie volgt)
 10 juli: Spelletjesdag klas 1 en 2 / Activiteiten op school klas 3
 11 juli: Teamdag / Leerlingen lesvrij
 12 juli: Rapport ophalen
 13 juli: Teamuitje / leerlingen vrij
Kijkt u voor de verdere planning in de schoolgids en in de agenda op de site!

Eindredactie: MT CCZ

Reacties graag naar redactie@ccz.nu

