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Pensioen
Daar gaan ze….. De heren Brandts en
Beurskens. Afgelopen week was hun laatste dag
op school. Ze gaan allebei met pensioen na een
lange, maar bovenal waardevolle en mooie
carrière in het onderwijs. Wij zeggen dank voor
hun jarenlange inzet voor heel veel leerlingen en
wensen hun nog een hele mooie toekomst.

5 oktober : Dag van de leraar.
Op maandag 5 oktober is de dag van de leraar. Traditioneel nemen de medewerkers van
Brandenberg dan deel aan een studiedag. Dan staan we met zijn allen weer eens stil bij ons
vak en bij de ontwikkelingen in onze school.
Op 5 oktober is lesvrij voor leerlingen.

PTA en PTO
Het Programma van Toetsing en Afsluiting (het examenprogramma) moet zoals gebruikelijk
voor 1 oktober klaar zijn en bij de inspectie van het onderwijs aangeleverd worden. Welnu,
alles is klaar en de inspectie is op de hoogte. In de loop van deze week wordt een en ander
ook voor iedereen op onze website geplaatst.
Hetzelfde geldt voor het PTO. Dat is het programma voor de onderbouw. Dat wordt
eveneens op de website geplaatst.
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Nieuwe beeldschermen
In de loop van de komende weken worden de meeste beamers in onze school vervangen
door grote beeldschermen. Het kan zijn dat hiervoor wijzigingen in het lokalenrooster plaats
vinden. Let dus goed op de roosterborden.

Maatwerk op Brandenberg
Soms lukt het allemaal even niet alleen op school en is er wat extra hulp nodig. Op
Brandenberg is een maatwerkvoorziening ingericht om leerlingen die om welke reden dan
ook even niet in de reguliere klas kunnen werken te helpen. Maatwerk zit op een vaste plek
in het schoolgebouw en de begeleiding vindt plaats door mevrouw Jacobi en mevrouw
Saricoban. De ondersteuning kan variëren van een uurtje per week tot een aangepast
rooster voor de hele week. Per leerling wordt bekeken waar behoefte aan is. Samen met de
leerling en de ouders wordt een plan gemaakt met als doel dat de leerling vol zelfvertrouwen
weer kan meedraaien in de eigen klas.

Belangrijke data voor de komende periode

5 oktober
6 oktober
7 oktober
9 oktober
14 en 15 oktober
16 oktober
19 t/m 23 oktober

Dag van de leraar (lesvrij)
De leerlingeraad vergadert
Herkansingen leerjaar 4
Uiterste datum inleveren LOB opdracht leerjaar 4 (bij mevr. Mulders)
SE / examentraining leerjaar 4
Studiedag docenten. Geen les.
Herfstvakantie
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