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Bij het schrijven van het voorwoord voor de nieuwsbrief in

april, realiseer ik mij ieder jaar opnieuw hoe snel het

schooljaar voorbij vliegt. Aanmeldingen voor klas 1 stromen

weer binnen. Onze huidige leerlingen van klas 1, 2 en 3 werken

hard voor hun overgangsbewijs naar het volgende leerjaar. En

onze vierdeklassers staan aan op de drempel van hun

examens.

We kunnen dus gerust met elkaar constateren dat we al weer

flink toewerken richting de zomervakantie. En net als vorig

jaar zitten we door alle coronamaatregelen in een bijzondere

situatie. Een aantal klassen volgt het onderwijs vanaf

februari weer volledig. Maar een aantal klassen heeft tot de

meivakantie in het hybride systeem gezeten. Twee dagen naar

school, drie dagen online. Gelukkig zal dit na de meivakantie

veranderen. Alle leerlingen kunnen dan weer alle lessen op

school volgen. En daarmee zetten we weer een stap in de

juiste richting!

Ondanks de bijzondere tijden waar we met z’n allen inzitten,

kunnen we nog genoeg mooie momenten met jullie delen in

deze weekinfo. En dat doen we dan ook graag. Even

terugblikken op de afgelopen periode en vooruitblikken op

wat nog gaat komen. 

Na de meivakantie starten al snel alle examens voor klas 4. Ik

wens onze vierdeklassers heel veel succes met de

voorbereidingen op de examens en daarna met de examens

zelfs. Maak er een geslaagd jaar van!

Rest mij tot slot nog jullie allen een fijne meivakantie te

wensen en blijf gezond! 

 

Joyce Bagchus

Directeur

VOORWOORD

26 april
Meivakantie

12 mei
Personeelsdag

13 & 14 mei
Hemelvaartsweekend

17 mei
Start Centrale Eindexamens

18 mei
Verkorte lesdag

24 mei
2e pinksterdag

14 april
Studiedag

7 juni
verkorte lesdag

10 juni
Uitslag examens tijdvak 1

23 juni
Start SE week 4

7 juli
Laatste lesdag

AGENDA

https://www.facebook.com/neoncollegeVSO/
https://www.instagram.com/neon.college/
http://neoncollege-attendiz.nl/
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Wellicht hebben jullie al gehoord van de actiegroep ‘van VSO naar GVO’. Zij hebben tot doel het gehele VSO, de

VSO-leerlingen en de medewerkers die hier werkzaam zijn de erkenning te geven die zij allen verdienen. Om

die reden hebben zij een manifest opgesteld. Dit manifest heeft inmiddels al veel aandacht gekregen in de

media en in de politiek. 

Het manifest richt zich op de erkenning dat het VSO dezelfde wetgeving en CAO zou moeten genieten als het

regulier VO. Dat is nu niet het geval. VSO scholen vallen onder de wetgeving en de CAO van het basisonderwijs.

En dat levert dikwijls nadelige gevolgen op voor onze VSO scholen. We zien dat bijvoorbeeld terug bij het

werven van docenten. Het regulier VO biedt hen naast een hoger salaris in vele opzichten betere voorwaarden.

Het komt dan ook regelmatig voor dat wij daardoor aan het kortste eind trekken. 

Wij zijn dan ook blij dat deze actiegroep zich hard maakt voor onze doelgroep. Om het succes een manifest te

laten worden, is het echter belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de petitie gaan ondertekenen. Mochten jullie

de petitie willen ondersteunen, dan kan dat via onderstaande link:

 

https://vanvsonaargvo.petities.nl/

ACTIEGROEP ‘VAN VSO NAAR GVO’

Als je op Neon College biologie als eindexamenvak

kiest, kan het zomaar zo zijn dat je een koeienoog

moet gaan ontleden. Op zowel locatie Hengelo als

Enschede heeft dit practicum onlangs

plaatsgevonden. Een practicum dat altijd vol

overgave wordt uitgevoerd door onze leerlingen.

Het leverde onderstaande mooie plaatjes op.

BIOLOGIEPRACTICUM
KOEIENOOG ONTLEDEN

https://vanvsonaargvo.petities.nl/
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Met alle coronamaatregelen moesten we ook dit jaar

weer inventief zijn waar het de keuze voor het

profiel en de keuzevakken betrof. Om die reden vond

op 31 maart onze webinar plaats. Een mooie manier

om alle leerlingen van klas 2 en hun ouder(s),

verzorger(s) van de nodige informatie te voorzien. 

WEBINAR PROFIEL &
KEUZEVAKKEN LEERJAAR 2

Afgelopen week hebben we bevestigd gekregen dat met de start van de meivakantie de interne

verbouwing op locatie Enschede gaat beginnen. In de twee weken dat wij gesloten zijn, zal er intern

al het één en ander worden verbouwd. 

De overige interne verbouwingen pakken ze op met de start van de zomervakantie. Daardoor hebben

we in de school minder overlast.

Aansluitend op de interne verbouwing zal de nieuwbouw worden gestart. Met het bouwen van de

aula kan overlast niet volledig worden voorkomen. Wel zal het bouwbedrijf hun best doen de overlast

zo klein mogelijk te maken. Zodra we foto's hebben van de eerste veranderingen, zullen we die met

jullie delen. 

HUISVESTING
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Het is een algemeen gegeven dat het voortgezet speciaal onderwijs meer jongens telt dan meisjes.

Reden voor een groep docenten om voor onze meiden iets speciaals te organiseren onder de noemer:

‘meiden dingen enzo….’. Op onze beide locaties heeft deze happening inmiddels plaatsgevonden. Het

was een groot succes. Op naar meer van deze mooie momenten!

MEIDEN DINGEN ENZO…….

Onlangs moesten we noodgedwongen met

onze locatie in Enschede voor één dag weer

overschakelen naar afstandsonderwijs. Een

aanval op ons netwerk was daar debet aan.

Het internet op locatie lag er uit. Op locatie

Enschede leverde dat een probleem op voor

onze leerlingen in de noodopvang. Online

lessen waren vanuit de school niet te volgen.

De docenten die de opvang verzorgden wisten

daar wel raad mee. En dus togen ze met de

leerlingen de keuken in. Zo werd het toch nog

een fijne en leerzame dag, ondanks de

internetperikelen.

ONVERWACHT DE
KEUKEN IN
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In de les maatschappijkunde werd er op 17 maart

natuurlijk stilgestaan bij de verkiezingen. Na een

heldere uitleg van de docent, werden de stemwijzers

online ingevuld door de klas. De betrokkenheid bij het

onderwerp was groot. Er werd nagedacht over

verschillende standpunten. Eigen standpunten werden

bepaald en toegelicht. 

STEMWIJZER

Even een wandeling maken door de school, in de

techniekles binnenstappen en midden in een

praktijktoets terecht gaan komen. Dat heeft

onderstaande plaatjes opgeleverd. Wat waren onze

leerlingen goed bezig. In een ontspannen situatie

werkte iedere leerling zelfstandig aan de opdrachten

rond installeren en monteren. 

PRAKTIJKTOETS D&P

Het is vanaf heden mogelijk om een "aanvraag kortdurend verlof" digitaal in te vullen via onze website. 

Ga hiervoor naar: Aanvraag kortdurend verlof. 

AANVRAAG KORTDUREND VERLOF

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=30XGYLO_JUum2mtiu8ncQqVw_D0sCFNGudfC0MjX2vJUODZYQjdSNThHU0pLNVYzMkdUVlM1N1ZIMC4u

