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Donderdag 29 september
Verschillende activiteiten op school, inclusief eten.

Klas  2A t/m 2D: start om 10.30u, afronding rond 14.30u
Klas 2E t/m 2G: start om 13.00u, afronding rond 17.00u

Leerjaar 2
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Kennismaken en samenwerken
Ook dit jaar zijn er weer volop activiteiten georganiseerd als ondersteuning voor een fijne kennismaking
en samenwerking. Hieronder is per leerjaar weergegeven wat, waar en wanneer er iets gebeurt.

ACTIVITEITENDAGEN

Leerjaar 1
Donderdag 29 september
Alle leerlingen starten om 09.30u bij Outrex
(Oude Rielsebaan 30, Tilburg, eigen vervoer)
en dragen sportieve kleding. Ook zorgt
iedereen zelf voor drinken en lunch. Houd de
weersvoorspellingen goed in de gaten. Het
gaat altijd door, mits er een ander bericht
vanuit school komt. Eindigt rond 13.30u.

Vrijdag 30 september
Samen zoveel mogelijk cellen openen bij Prison
Island (Pieter Vreedeplein 80, Tilburg, eigen
vervoer). Er zijn kluisjes om spullen in te bewaren. 
Tip: stevige schoenen. 

Klas 1A t/m 1D: 10u aanwezig tot  +/- 12.00u
Klas 1E t/m 1G: 12.45u aanwezig tot +/- 15.00u

Vrijdag 30 september
Alle leerlingen starten om 09.00u bij Outrex

(Oude Rielsebaan 30, Tilburg, eigen vervoer)
en dragen sportieve kleding. Ook zorgt

iedereen zelf voor drinken en lunch. Houd de
weersvoorspellingen goed in de gaten. Het

gaat altijd door, mits er een ander bericht
vanuit school komt.  Eindigt rond 13.00u 
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Leerjaar 3

Donderdag 29 september
Trek sportieve kleding aan (passend bij het weer) en
neem een flesje water mee.

Klas Tml1 + Tml 2:            08.45u aanwezig tot 10.00u
Klas Tml4 + Tml 5:            09.45u aanwezig tot 11.00u
Klas 3A + Kml1 + Kml2:  10.45u aanwezig tot 12.00u
Klas Kml 3 + Kml 5:          12.45u aanwezig tot 14.00u
Klas Kml 4 + Kml 6:          13.45u aanwezig tot 15.00u
Klas Tml3 + Tml 6:            14.45u aanwezig tot 16.00u

Vrijdag 30 september
Alle leerlingen verzamelen zich om 09.45u
op school om per bus te vertrekken naar
Onderwijsbeurs Zuid (Veldhoven). Om
14.00u aankomst terug op school.

Donderdag 29 september
Een reis naar Parijs. Donderdagnacht om 02.30u

verzamelen bij het Reeshofcollege voor het vertrek
per bus. Samen met een zelf gekozen groep plus
een begeleider deze bijzondere stad ontdekken.
Vrijdagnacht rond 02.00u aankomst terug bij het

Reeshofcollege. Neem een geldig legitimatiebewijs
mee (zonder geen toegang).

Leerjaar 4

Tijdens de eerste twee lesweken was er voor alle ouders/verzorgers de mogelijkheid kennis te
maken met de mentor. De avond begon met een verhaal over het gebruik van social media waarin
Mediacoach Martijn Koonings en digitaal wijkagent Dion Ooijen ons kort meenamen in de online
belevingswereld van leerlingen.  Graag willen zij verandering brengen in de soms negatieve
ervaringen en ouders alert maken dat ook de school hierbij haar uitdagingen kent. Daarom trekken
we graag samen op met ouders/verzorgers om deze veranderingen te realiseren. Hier staan
handige tips en tricks over omgaan met social media. Een samenvatting van de getoonde dia's door
de mentor is hier te bekijken. De jaarplanning staat ook op de website.
 
Verhinderd tijdens de ouderavonden? Neem dan gerust contact op met de mentor voor een
kennismakingsgesprek en uitleg over de samenwerking met de school. 

OUDERAVONDEN

https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/Informatieflyer-Mediawijsheid-ouderavonden-september-2022-1.pdf
https://www.reeshofcollege.nl/leerlingen-info/
https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/Jaarplanning-ouders-22-23-1.pdf
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Roostersysteem en indeling bovenbouw

Sinds dit schooljaar werken we met een nieuw
roostersysteem en hebben we in de bovenbouw
(klas 3 & 4) een andere indeling van het
lesprogramma. Dat heeft flinke gevolgen voor de
roosters van leerlingen én docenten. We proberen
het rooster zo optimaal mogelijk te maken voor alle
betrokkenen, maar dat gaat helaas nog niet zo
soepel als we hadden gehoopt.
Op dit moment zijn we hard aan het werk om het
kloppend te krijgen en zo optimaal mogelijk te
maken en verwachten we deze week het rooster
op orde te hebben. Daarna hebben we nog enige
tijd nodig om het verder te verfijnen.
Het vraagt daarom (helaas) nog wat geduld van
ons allen.

Douwe Wester
Directeur Reeshof College

ROOSTER

HUISWERK

Via Magister Berichten
Vanwege de uitdagingen rondom het rooster

wordt deze en volgende week al het huiswerk
geplaatst in Magister Berichten in plaats van in

Magister Agenda
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Leerplichtconsulenten voor terugdringen verzuim
Dit schooljaar zijn er twee leerplichtconsulenten betrokken vanuit de gemeente Tilburg bij het
Reeshofcollege. Om het verzuim zoveel mogelijk terug te dringen zijn zij er graag zo vroeg mogelijk
bij. Om dit voor elkaar te krijgen maken ze gebruik van het preventief werken. Dit houdt in dat er
preventieve gesprekken kunnen plaatsvinden op school en dat ze geregeld overleg hebben met het
ondersteuningsteam. Vanuit het Reeshof College is Gaby Koeman hiervoor de verzuimcoördinator.
Hieronder stellen de leerplichtconsulenten zich voor: 

VERZUIM

Ik ben Afke Heeren en ben sinds 2017
leerplichtconsulent voor de gemeente
Tilburg. Sinds dit schooljaar is het
Reeshofcollege  een van de scholen
waar ik als vaste leerplichtconsulent
aanwezig ben. 
Gekoppeld aan de leerlingen en ouders
van leerjaar 2 en 4.

Bereikbaar op: 06-25306381
Of via: afke.heeren@tilburg.nl

Afwezig op woensdag in de even
weken.

Mijn naam is Margreet Ploegman. Sinds
1 augustus in dienst van de gemeente

Tilburg als leerplichtconsulent. Ik heb
samen met Afke Heeren het

Reeshofcollege als school. Ik ben
gekoppeld aan de leerlingen van het 1e

en 3e leerjaar en indien nodig kunnen
we elkaar vervangen.

 
Bereikbaar op: 06-46910314

Email: margreet.ploegman@tilburg.nl 
 

Afwezig op woensdag en vrijdag.
 

mailto:afke.heeren@tilburg.nl
mailto:margreet.ploegman@tilburg.nl
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Om erachter te komen welke opleiding aansluit bij
welke talenten en wensen is het belangrijk op
onderzoek uit te gaan. Kennismaken met de
vervolgopleidingen om te zien, horen en ervaren of
een opleiding bij je past. Omdat wij het belangrijk
vinden dat leerlingen op onderzoek uit gaan hebben
de leerlingen uit leerjaar 3 de opdracht om dit
schooljaar tenminste twee oriëntatieactiviteiten uit te
voeren. Bijvoorbeeld het bezoeken van een
opleidingenmarkt en een open dag. Leerlingen uit
leerjaar 4 hebben de opdracht tenminste één open
dag of meeloop dag te bezoeken. Tijdens het bezoek
maak je een selfie. Deze selfie voeg je in Qompas toe
aan je loopbaandossier. De mentor kan hierbij helpen. 
Een open dag of meeloop dag is zelf in te plannen (zie
open dagen lijst). Kijk voor meer informatie op de
website van de betreffende school.  
Tip: Het is ook mogelijk om gebruik te van de
oriëntatieactiviteiten die wij als school organiseren: 

Welke mbo-opleiding past? 

Activiteit Datum Info

(V)mbo
infoavonden 

17, 18 en 19
oktober 

Voorlichters van een groot aantal mbo-opleidingen in onze regio
vertellen over de inhoud van hun opleidingen. De voorlichtingen
zijn verdeeld over 3 avonden en worden gegeven in de
gebouwen van Tilburgse mbo-scholen. 
 
Aanmelden kan vanaf 26 september. Voor die tijd ontvangen
ouder(s)/verzorger(s) uitleg van ons over het aanmelden. Let op!
Bij elke voorlichting is er een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Wacht dus niet te lang met aanmelden. 

Zien Doen
Beleven 

5 november Tijdens de opleidingenmarkt Zien Doen Beleven presenteren
verschillende mbo-scholen uit de omgeving zich met doe-
activiteiten en informatie. De locatie van deze opleidingenmarkt is
het Beatrix College. 
 
Om de opleidingenmarkt te kunnen bezoeken moet je je vooraf
aanmelden. Hierover ontvangen ouder(s)/verzorger(s) nog
informatie. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.reeshofcollege.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2FOpen-dagen-lijst-22-23.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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AGENDA
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ORIËNTATIE-
ACTIVITEITEN 

ACTIVITEITEN-
DAGEN
Donderdag 29 en 
vrijdag 30 september

17/19 oktober en 
5 november

WEEK TEGEN
PESTEN
26 t/m 30 september 

Tijdens de eerste weken besteden we op school veel
aandacht aan een gezellige en veilige sfeer. We vinden het
natuurlijk belangrijk dat het Reeshof College een veilige plek is
voor al onze leerlingen. Pesten is een belangrijk onderwerp als
het gaat over sociale veiligheid op school. Daarom vinden we
het belangrijk om 26 t/m 30 september, tijdens de Week
Tegen Pesten, hier extra aandacht aan te besteden. Dit jaar
staat deze week in het teken van grapjes. Wanneer is een
grapje leuk, wanneer gaat het te ver en wat is jouw rol hierin?
Misschien is het ook een idee om hier thuis eens het gesprek
over aan te gaan?

Gezellige en veilige sfeer is belangrijk


