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Direct inschrijven bij TopTutors gaat via deze link. Bij locatie kiezen voor: Tilburg (Reeshof
College). 
Bij het inschrijven wordt gevraagd om bankgegevens. Dit is een verplicht veld waarbij de eigen
gegevens worden ingevuld. TopTutors garandeert dat er geen kosten in rekening worden
gebracht. De factuur voor de bijlessen gaat naar school. Voor het in contact met elkaar is het
belangrijk de juiste contactgegevens in te vullen.
Iedere leerling mag voor maximaal 1 vak ondersteuning krijgen, 1 klokuur per week.
Bijlessen kunnen bij de leerling op school óf online plaatsvinden (dit is afhankelijk van het aanbod
van tutoren en andere factoren). De bijlessen kunnen niet fysiek bij de leerling thuis plaatsvinden.

Vorig schooljaar is er een samenwerking ontstaan met TopTutors. Toptutors heeft het doel om
kwalitatieve begeleiding, in de vorm van individuele bijles, voor alle leerlingen in Nederland
beschikbaar te maken. Vanwege de behoeftes bij een aantal leerlingen, is besloten om dit schooljaar
voor een nieuwe (selecte) groep leerlingen deze individuele bijlessen te betalen. 

Procedure & voorwaarden

Al bijles via TopTutors? Dan is een nieuwe inschrijving niet nodig. Een bericht naar Evy Ligtvoet met
het gewenste vak en huidige leerjaar van de leerling is voldoende.

Vragen? Mail hiervoor met Evy Ligtvoet (TopTutors) via evy.ligtvoet@toptutors.nl.

Individuele ondersteuning voor kleine groep leerlingen
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Leren door te doen

In de week van 29 november  t/m 3 december wordt voor
leerjaar 1,2 en 3 de DOE-week georganiseerd. In de 
DOE- week worden er verschillende activiteiten georganiseerd
met het oog op oriënteren, praktisch leren, sport, cultuur en
ondersteuning en zijn er geen reguliere lessen. De activiteiten
vinden zowel op school als buiten school plaats. Op maandag
28 november gaat leerjaar 3 bijvoorbeeld naar ProDemos in
Den Haag.  Voor de ouders van leerjaar 3 is een brief met
meer informatie bijgevoegd als bijlage. In Magister kunnen
leerlingen meer informatie vinden over het programma per
leerjaar. We wensen iedereen alvast veel leerplezier!

DOE-WEEK

1 OP 1 BIJLES

https://bijlesportal.nl/toptutors/account/register/
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Even voorstellen

De examencommissie van het Reeshof College, 
bestaande uit Dhr. Langeveld, Dhr. Mens, 
Dhr. Groot en Mw. Mennen, stelt zich graag voor. 
In de afgelopen periode hebben de leerlingen van leerjaar 3 
een PTA-boekje (Programma van Toetsing en Afsluiting) 
mee naar huis gekregen. Hierin staan alle schoolexamens 
die deze leerlingen de komende twee schooljaren gaan maken. 
Problemen rondom een toets of opdracht worden gemeld 
bij de examencommissie. Idee dat er iets rondom een schoolexamen niet goed is verlopen? Geef dit
dan aan bij de mentor. De mentor zal samen met u contact zoeken met de examencommissie.
Mochten wij een onrechtmatigheid signaleren waarbij een leerling betrokken is, dan krijgen de
ouders/verzorgers natuurlijk bericht van ons. Zo werken we samen aan een eerlijk en gelijkwaardig
schoolexamen voor alle leerlingen!

EXAMENCOMMISSIE

EXAMENVREES
TRAINING

Bewust omgaan met examenstress

Op het Reeshof College wordt aan examenleerlingen 
de BOE-training aangeboden. BOE staat voor 

Bewust Omgaan met Examenstress. Leerlingen die 
(extreme) stress ervaren bij het maken van toetsen en 

examens proberen we door middel van deze training te leren beter om te gaan met deze stress en
krachten in te zetten die hen kunnen helpen (meer) los te komen van deze stress.

 
Na de eerste CT-week kunnen leerlingen zich opgeven om deel te nemen aan deze training. De

training zal bestaan uit 6 bijeenkomsten en een ouderinformatiebijeenkomst en start in december.
Mocht uw kind interesse hebben in deze training, dan kunt u alvast contact opnemen met de mentor.

Zij zullen uw kind dan bij de trainers aanmelden. We zullen u dan vervolgens informeren over de
verdere invulling van de training.

 
De training wordt gegeven door mevrouw S. van Strien en mevrouw G. Koeman. 

 



De 2VO screening wordt door de teamassistent afgenomen in de tweede klas. Dit is een korte
vragenlijst waarin wij vragen stellen over de lichamelijke en psychische gezondheid. Ook vragen we
hoe er naar de toekomst gekeken wordt. Vervolgens wordt de leerling gemeten en gewogen. Voor
het weegmoment hoeven alleen de schoenen uit en in overleg de zware kleding (zoals een leren jas
of sweater). De jeugdverpleegkundige zal vervolgens alle leerlingen van de tweede klas uitnodigen op
gesprek. U ontvangt nog een uitnodiging vanuit de GGD voor deze screening. 

Klik hier voor meer informatie over de 2VO screening. 

De 4VO screening wordt afgenomen door de teamassistent en orthopedagoog. De leerlingen vullen
in het klaslokaal een vragenlijst in. Hierbij is ook de mentor aanwezig. Met het invullen van onze
digitale vragenlijst krijgen jongeren inzicht in hun eigen gezondheidssituatie. Vervolgens kunnen
leerlingen zelf aangeven of zij de uitkomsten met de orthopedagoog van de GGD willen bespreken. 
 Voor de persoonlijke gesprekken (indien gewenst) ontvangen de leerlingen een uitnodiging. De
leerling kan na dit gesprek in aanmerking komen voor een e-health module van Evie en/of
kortdurende begeleiding vanuit de orthopedagoog. 
Op het moment dat er besloten wordt Evie en/of kortdurende begeleiding in te zetten zal bij
minderjarige jongeren altijd eerst toestemming gevraagd worden aan ouders/verzorgers. U ontvangt
nog een uitnodiging vanuit de GGD voor deze screening.

Op onze website vertellen we meer over de vragenlijst Positieve Gezondheid.
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Gezond leven, check het even

2VO EN 4VO SCREENING GGD

http://www.ggdhvb.nl/2vo
http://www.ggdhvb.nl/4vo


Dit schooljaar (t/m april) wordt er voor jongeren in Tilburg een pilot aangeboden van e-health trainingen
om het mentale welzijn van jongeren op een laagdrempelige manier te kunnen versterken, genaamd
Evie. Evie is een veilig en betrouwbaar platform met een groot aanbod aan online trainingen. Deze
trainingen hebben als doel dat de jongere goed in zijn/haar vel zit. Zo worden er trainingen
aangeboden om piekeren te verminderen, beter te slapen of te leren ontspannen. De jongeren kunnen
zelf op hun eigen tempo met een training aan de slag, via een app of op de computer. Daarnaast is het
mogelijk dat zij vanuit de GGD extra ondersteuning ontvangen van een orthopedagoog. Deze monitort
het proces en kan een aantal gesprekken aangaan over de voortgang van de training. Zo kunnen de
jongeren bijvoorbeeld leren om de informatie vanuit de training ook goed toe te kunnen passen in hun
dagelijks leven. 
Alle leerlingen van het voortgezet onderwijs uit de regio Tilburg komen in aanmerking voor het gebruik
van Evie. De jongeren kunnen zich aanmelden voor een training via de website www.evie.nl/ggd. Op
deze website is tevens een contactformulier te vinden dat de jongere in kan vullen indien
ondersteuning vanuit de GGD gewenst is. 
Voor meer informatie over Evie kunt u contact opnemen met evie@ggdhvb.nl
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Mentale gezondheid versterken

E-HEALTH

CITO  0

Inzicht in de ontwikkeling
Deze week maken de eerstejaars leerlingen de Cito 0.

Deze toets helpt ons inzicht te krijgen in de ontwikkeling
van elke leerling. Op deze manier kunnen we  tijdig

bijsturen, passend onderwijs aanbieden en verrassingen
voorkomen. Zo krijgt iedere leerling een gelijke kans en

inzicht in zijn of haar talenten en mogelijkheden. Belangrijk
is dat iedere leerling een opgeladen laptop meeneemt.

Bekijk voor meer informatie deze routekaart van Cito. De
toetsen worden afgenomen op maandag 7, woensdag 9

en donderdag 10 november.

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.evie.nl%2Fggd&data=05%7C01%7C%7C8fc287bff83646e5f45b08dabc0f04a4%7C6aa0699c93b447629ce84c48b0acc82a%7C1%7C0%7C638029069932470632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YNhaa6REbRgcxREBJkd42KiNX6ljJk30UR4%2B6PPVhew%3D&reserved=0
mailto:evie@ggdhvb.nl
https://www.cito.nl/-/media/files/voortgezet-onderwijs/vernieuwd-volg-vo/routekaart-leerlingen-volgen-vo-22-23.pdf?la=nl-nl&hash=A8294AE4F606731F41E60188BA2B2116B0CA1C3F


SOCIALE
VAARDIGHEIDSTRAINING
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moeite om contact te maken met
leeftijdsgenoten 
het gevoel nergens ‘bij’ te horen 
kan geen ‘nee’ zeggen, of juist moeite als een
ander ‘nee’ zegt. 
moeilijk om samen te werken.  
onzeker in het bijzijn andere mensen. 

Zijn de volgende uitspraken herkenbaar?
 

 
Deelname loopt via de mentor en hij/zij zorgt voor
een inschrijfformulier. 

Inschrijven is vervroegd
De manier waarop je met andere mensen omgaat noemen we sociale vaardigheden. Onmisbaar in
het leven, maar niet altijd gemakkelijk. Tijdens de sociale vaardigheidstraining oefenen leerlingen
hiermee. We leren bijvoorbeeld hoe je een gesprek met iemand begint. Of hoe je het beste om kunt
gaan met kritiek en hoe je iemand een compliment kan geven. Het belangrijkste is dat je leert om
positief te denken over jezelf en over anderen. Zo ontstaat er meer zelfvertrouwen en dat maakt het
omgaan met mensen makkelijker. 

BLIKSEMSTAGE
Een inkijkje voor leerjaar 2

Op woensdag 9 november gaat leerjaar 2 op
Bliksemstage. Tijdens een Bliksemstage krijgen

leerlingen in een groepje, een inkijkje bij een bedrijf om
een idee te krijgen van wat ze later kunnen worden. Het

groepje wordt begeleid door een mentor en/of docent.
Ze krijgen uitleg over het bedrijf en ze doen een

praktische opdracht. Dit doen we zodat de leerlingen
zien welke beroepen er zoal zijn, welke opleiding ze

daarvoor nodig hebben en wat voor werk er bij hen past. 
 

Vorige week is hierover een brief verstuurd waarin meer
informatie staat en wat van de leerlingen wordt

verwacht. 
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AGENDA
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CITO 0
Maandag 7, woensdag 9 en
donderdag 10 november

BLIKSEMSTAGE 
Woensdag 9 november

DOE-WEEK
29 november t/m 
3 december

BOF-TRAINING

Faalangst is een vorm van angst die zich voordoet bij
het uitvoeren van cognitieve, sociale en/of motorische
taken. Het effect hiervan is dat mensen minder
presteren dan waartoe zij in staat zouden zijn, wanneer
die angst zich niet zou voordoen. Tijdens een
faalangsttraining leren leerlingen Beter Omgaan
met Faalangst (BOF). Dit gebeurt door middel van
oefeningen met betrekking tot lichaam (ontspanning),
geest (gedachten) en taak (planning). Groepen bestaan
uit minimaal 6 en maximaal 12 leerlingen. Inmiddels is
er een eerste groep gestart. 

Iets gemist of vragen? Neem hierover contact op met
mevrouw Wijsen via mwijsen@reeshofcollege.nl. 

Beter omgaan met faalangst

CT-WEEK
Studeren voor leerjaar 4

In dezelfde week als de DOE-week, van 29 nov t/m 3
december is de CT-week voor leerjaar 4. De
vierdejaars leerlingen maken in die week de

belangrijke Centrale Toetsen. In de CT-week zitten
voor tl-leerlingen ook een taaldorp en Debat.

De leerlingen kunnen de tijden en toets informatie in
magister vinden. Wij wensen alle leerlingen veel
succes met de voorbereidingen en de toetsen.

CT-WEEK
29 november t/m 
3 december

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 21 november


