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Nieuwsbrief 1 schooljaar 2018 – 2019 

 

Beste ouder(s), verzorger(s)                         

Dit is de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2018 - 2019. Inmiddels is de herfstvakantie alweer voorbij 
en hebben we kunnen genieten van een mooie en zonnige week. 
In de afgelopen periode zijn we als team volop bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuw 
lesrooster. Hierbij zijn 2 lesroosters (IvOO-VSO-AD en Jan Baptist VSO) samen gekomen en is er al 
rekening gehouden met de ontwikkeling en invoering van het werken met IPC (thematisch onderwijs). 
Dit heeft geleid tot werken met ateliers in de middaguren. 
 

Lesrooster: 
Na de zomervakantie zijn we gestart met een lesrooster dat gekenmerkt 
wordt door groepsdoorberekend werken t.b.v. o.a. Rekenen - wiskunde 
en Nederlandse taal. Leerlingen kregen in niveaugroepen les en wisselden 
hierbij van leerkracht en lokaal. In de middaguren werd er met ateliers 
gewerkt en werden de leerlingen ingedeeld op basis van belangstelling en 
onderwijsbehoeften. De opgedane ervaring vroeg om bijstelling en 
concretisering van het rooster. 
Na de herfstvakantie starten we met een geoptimaliseerd rooster waarbij 
nog meer rekening gehouden is met de onderwijs behoeften van onze 
leerlingen. Heeft u lesroostervragen? Stel ze gerust aan de mentor. 
 
IPC- Nederland: 
IPC is een internationaal curriculum waarbij effectief leren centraal staat. 
Hierbij vormen leerdoelen de basis. Er wordt gewerkt met hoofdthema’s die 
inspelen op actuele ontwikkelingen en waarbij diverse vakgebieden 
aangeboden worden. Alle activiteiten zijn gerelateerd aan specifieke 
vakinhoudelijke- en persoonlijke leerdoelen. Vaste structuur en praktische 
activiteiten hebben daarbij een belangrijke plaats. 
Als CSN staan we aan het begin van de invoering van het werken met dit 
curriculum. Deze invoering zal verspreid worden, zoals besproken tijdens de studiemiddag van 10 
oktober 2018 over een periode van 2 schooljaren en zal in samenwerking met externe begeleiders 
plaats vinden. Op woensdagmiddag 12 december zal er voor alle CSN-personeelsleden een 
vervolgbijeenkomst zijn. De leerlingen hebben op 12 december gewoon een lesdag. 
 
Personeel: 
Bij de start en tijdens de afgelopen weken hebben we te maken gehad met wisselingen van personeel 
binnen het team. 

 Monique Tilman en Suzanne Siegelaar hebben afscheid van CSN genomen en gaan buiten 
MosaLira aan het werk als leerkracht. Rita Simenon gaat aan de slag binnen CSN SO ( 
Porseleinstraat). We wensen Rita, Monique en Suzanne veel succes en werkplezier binnen hun 
nieuwe job. 

 Ellen Schelberg komt weer terug na haar zwangerschapsverlof. Haar vervangster Loes Verstappen 
blijft wel werken bij IvOO-VSO Diploma Stroom en gaat deels werken in een andere school in 
Midden Limburg. Ook haar wensen we veel succes op beide werkplekken. 

 Helaas hebben we ook te maken gekregen met collega’s die ziek thuis zijn. Theo Verweij, Margo 
Dormans en Henk Cuijpers zijn ook na de herfstvakantie nog niet gestart. Inmiddels is bekend 
geworden dat Margo Dormans er voor gekozen heeft om bij een andere werkgever te gaan 
werken. Henk is gestart met een re-integratie traject en zal enkele uren per week binnen CSN 
werkzaam zijn.  
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 Ook Marlou Vossen en Nicolle Minten (DA2) zijn op dit moment ziek. We hopen dat beide collega’s 
er weer spoedig zijn. Duo collega van Nicolle Minten, Erin Groenendal, is vanaf dat moment de 
mentor voor DA2.Nicolle Minten wordt op donderdag en vrijdag vervangen door Erin Groenendal. 
Erin kent de klas goed omdat zij ook al mentor van deze groep is op dinsdag en woensdag.  

 Door bovenstaande ontwikkelingen zijn Sonja Bollen en Nancy Nijs beiden één dag meer gaan 
werken.  

 Daarnaast hebben we nieuwe collega’s in ons team kunnen verwelkomen.  
Onze nieuwe leerkrachten zijn Ben Schulpen (mentor van AA2), Nga Thi Pham (mentor van A2), en 
Elena Tchernova (mentor van A1) en Kollin Bisschops (Mentor van DA3). Zij hebben allen een CSN-
collega als buddy. Ook onze nieuwe collega’s wensen we heel veel succes!!  

 
Schoolfruit: 
In november a.s. start het schoolfruitproject. Iedere week wordt er 
dan voor alle leerlingen vers fruit op school geleverd. Dit project wordt 
gesteund door het Europees Fonds. Hiermee hopen we een bijdrage te 
leveren aan een gezonde leefstijl.  
Erin Groenendal en Nga ti Pham hebben hierin een coördinerende 
taak.  
 
 

Schoolveiligheid: 
In verband met het nieuwe lesrooster hebben we de DA3 en A3 laten wisselen van lokaal. Hierdoor 
bevinden zich alle DA-klassen op de begane grond en de andere klassen (A & AA & VO) bevinden zich 
op de 1ste verdieping.  
In deze periode zijn we bezig met de her-certificering van de gezonde en de veilige school.  
Ten behoeve van deze her-certificering zullen we, indien nodig ook graag een beroep doen op jullie als 
ouders/verzorgers en of externe partners. 
Op maandag middag 22 10 2018 hadden alle CSN collega’s een studiemiddag over schoolveiligheid. 
Georganiseerd door de convenant groep van de gemeente Maastricht. Het was zeer interessant en 
bruikbaar voor in de praktijk.  
 

Social media  
We hebben een Facebook pagina en een Instagrampagina. 
https://www.instagram.com/csn_maastricht_vso  
https://www.facebook.com/csn.vso.9  
Op deze pagina’s worden berichten en of sfeer-foto’s geplaatst  
van CSN, Frans van der Laarplein. 
 
Jubileum: 
Op donderdag 1 november was Dhr. They Aarts 40 jaar in het onderwijs werkzaam. Op donderdag 8 
november zullen we op gepaste wijze en conform wens van They zelf, op school aandacht aan deze 
mijlpaal besteden. 
 

Belangrijke data: 
Vrijdag    16-11: Diner Mammoeters als dank voor hun inzet voor onze leerlingen. 
Donderdag  06-12: Studiedag MosaLira personeelsleden, hierdoor hebben leerlingen een vrije dag 
Woensdag   12-12: Studiemiddag IPC, leerlingen hebben ’s ochtends gewoon les. 
Maandag   24-12 t/m vr 04-01: Kerstvakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
Team CSN  
Frans vd Laarplein 
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