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Nieuwsbrief week 11  

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,  
We hebben mogen genieten van een week 
voorjaarsvakantie. Ondertussen hebben we 
alweer een week onderwijs zonder 
mondkapjes achter de rug en mogen wij u 
weer informeren met een nieuwe 
nieuwsbrief met informatie.  
 

 
 

DOE-week leerjaar 1,2,3 

In de week van 21 maart tot en met 25 maart 
organiseren wij een tweede DOE-week.  
In deze DOE- week worden er verschillende 
activiteiten/projecten georganiseerd met het 
oog op oriënteren, praktisch leren, sport, 
cultuur en ondersteuning. De activiteiten 
vinden zowel op school als buiten school 
plaats. Voor de activiteiten buiten school 
wordt verwacht dat alle leerlingen op eigen 
gelegenheid naar de activiteiten gaat.  
 
Het programma voor de DOE-week kunt u 
per jaarjaar HIER terugvinden per leerjaar. 
Voor de leerlingen komt de informatie in de 
Magisteragenda te staan. Het programma 
wordt ook in de mentorlessen doorgenomen.  
 
Voor vragen over de DOE-week kunt u 
contact opnemen met de mentor.  
 
 
 
 
 
 
 

Centrale toetsweken leerjaar 4 

21 maart t/m 1 april zijn de laatste centrale 

toetsen voor leerjaar 4. De vierdejaars 

leerlingen maken in die twee weken de 

belangrijke Centrale Toetsen. In deze weken 

worden ook het CPE tekenen, mondelingen 

Duits en practicum Nask afgenomen. De 

leerlingen kunnen de tijdstijden en 

toetsinformatie in Magister vinden of op de 

website: BB, KB, TL. 

Wij wensen alle leerlingen veel succes met de 

voorbereidingen en de toetsen.  

De herkansingen voor deze toetsen staan 

gepland op 14 en 15 maart.  

 

 

Stage leerjaar 3 

De leerlingen van leerjaar 3 lopen dit jaar 5 
dagen stage. 85% van de leerlingen van leerjaar 
is het al gelukt om een stage te vinden. Maar nog 
niet iedereen heeft een stage. Wij vragen deze 
leerlingen om door te blijven zoeken. Er is nog 
tijd voordat de stage daadwerkelijk begint. We 
merken dat er door de versoepelingen meer 
ruimte komt.  
De stagedagen zijn van maandag 28-3-2022 t/m 
vrijdag 01-04-2022  

Het is ook mogelijk om in het weekend een 
stagedag te lopen. Dat gaat altijd in overleg met 
de leerling en school.  
We blijven onze leerlingen die nog geen stage 
hebben gevonden motiveren voor het zoeken 
naar een stage. Een tip hierbij is om te bellen of 
langs een bedrijf te gaan in plaats van een e-mail 
te sturen.  
 

 
Als u vragen heeft over de stage kunt u contact 
opnemen met de mentor of met Rob Groot 
(stagecoördinator) rgroot@reeshofcollege.nl  

 
Lees verder op de volgende pagina → → → 
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https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/Doe-week-2-website-2022.pdf
https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/CTkaart-4BB-CT3.pdf
https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/CTkaart-4KB-CT3.pdf
https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/CTkaart-4TL-CT3.pdf
mailto:rgroot@reeshofcollege.nl
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Informatieavond pakketkeuze 
leerjaar 2 

We zitten in een bijzonder schooljaar. Er vindt 

een verplaatsing plaats van het keuzemoment 

voor een vakkenpakket. Leerjaar 3 heeft hun 

vakkenpakket gekozen en ook leerjaar 2 gaat 

hier mee van start.  

Op woensdag 16 maart is er een 

informatieavond over de pakketkeuze van 

leerjaar 2. De genodigde hebben hiervoor een 

uitnodiging ontvangen.  

Een kleine wijziging: In de uitnodiging stond dat 

we iedereen ontvangen in de aula. Dit is 

aangepast. We ontvangen iedereen op het BGL-

praktijkplein. De ingang hiervoor is aan de 

zijkant van het gebouw bij de parkeerplaatsen.  

 

Informatieavonden leerjaar 4  

Dinsdag 9 en woensdag 10 maart hadden we 

druk bezochte ouderavonden voor de 

ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 

4. De planning tot aan de centrale examens en de 

slaag/zak regeling voor 2022 zijn door de 

mentoren uitgelegd. Alles kan nog een keer 

worden nagelezen in de hand out van de 

presentaties. Voor de theoretische leerweg (TL) 

is die HIER te downloaden. De hand out voor 

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 

(BB/KB) is te downloaden met deze LINK. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De gevolgen van corona 

Wij merken steeds beter dat veel leerlingen last 
hebben ondervonden van de lockdown(s).  
Corona heeft er ingehakt. Aanvankelijk was 
thuisonderwijs leuk. Dit gaf ruimte en vrijheid. 
Het was relaxed om de lessen te volgen. Soms 
lekker vanuit bed. Maar het was ook moeilijk om 
je aandacht er bij te houden.  
Eenmaal we op school merken wij dat de 
leerlingen weer moeten wennen aan elkaar, de 
structuur en de eisen die er worden gesteld. 
Daarnaast ervaren leerlingen stress doordat er 
druk bij hen ligt zoals bijvoorbeeld het examen.  
Leerlingen zijn ook minder gemotiveerd: ‘De 
(examen)eisen worden toch wel weer aangepast. 
Dus het komt wel goed’. 
Dit alles zorgt ervoor dat wij merken dat er van 
ieder iets wordt verwacht en dat er veel 
verschillen zijn in behoefte.  
Om deze reden willen we een themavond 
organiseren voor alle ouders/verzorgers om stil 
te staan bij bovenstaande. Meer informatie 
hierover volgt later.  
 
 

Bijlessen van  

Op zoek naar individuele ondersteuning? 

Gratis bijlessen voor selecte groep 

leerlingen! 

Vorig schooljaar is scholenkoepel SOVOT (waar 

onze school onderdeel van is) een 

samenwerking met Stichting TopTutors 

aangegaan. Deze stichting heeft het doel om 

kwalitatieve begeleiding, in de vorm van 

individuele bijles, voor alle leerlingen 

beschikbaar te maken in Nederland. Hierbij 

wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

gemotiveerde studenten.  

Vanwege de ontstane ondersteuningsvragen bij 

een aantal leerlingen, heeft SOVOT/ Reeshof 

College besloten om dit voorjaar voor een 

nieuwe (selecte) groep leerlingen de 

individuele bijlessen te bekostigen.  

 
Lees verder op de volgende pagina → → → 

https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/RC-ouderavond-lj-4-examens-2022-22-februari-TL.pdf
https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/OA-Examentraject-BBKB.pdf
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Procedure & voorwaarden 
 
Voor dit voorjaar kan een nieuwe selecte groep 
leerlingen gebruik maken van deze 
ondersteuning. Interesse kan alleen middels 
DEZE LINK (formulier) kenbaar worden 
gemaakt, uiterlijk maandag 21 maart. 

 
Indien de leerling in aanmerking komt voor deze 
ondersteuning dan wordt er in de weken die 
daarop volgen contact met jullie opgenomen via 
e-mail met verdere instructies tot inschrijven bij 
TopTutors in het bijlessysteem. Bij dit 
inschrijven wordt gevraagd om bankgegevens. 
Dit is een verplicht veld waarbij jullie de eigen 
gegevens in dienen te vullen, maar TopTutors 
kan garanderen dat er binnen dit project geen 
kosten bij jullie in rekening worden 
gebracht. Na inschrijving worden zaken 
administratief omgezet, waardoor de factuur 
voor de bijlessen naar SOVOT/school gaat.  
 
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. 
 
Krijgen jullie al bijles via TopTutors? Dan hoeven 
jullie uiteraard niet opnieuw aan te melden. 
 
Voor vragen kan er contact opgenomen worden 
met Evy Ligtvoet (TopTutors) via 
evy.ligtvoet@toptutors.nl of school. 

 

TROTS! 

De aanmelddagen voor de leerlingen van groep 8 
zijn verstreken. We zijn trots op de 
aanmeldingen en het vertrouwen die leerlingen 
en ouder(s)/verzorger(s) hebben in het Reeshof 
College.  
Gelukkig hoeven we ook dit jaar weer niet te 
loten!   
 
 

 
 

Aanmelden MBO – open dagen 

HERHALING; De deadline voor het aanmelden bij 
een MBO-opleiding is verplaatst van 1 maart 
naar 1 april.  
 
Mocht je nog open dagen willen bezoeken?  
17 maart  ROC Tilburg 
23 maart  Yuverta Den Bosch 
24 maart  Yuverta Tilburg 
24 maart Curio Breda 

Bezoek voor meer informatie over de open 
dag/avond de website van de 
onderwijsinstelling.  
 

Aangepaste schoolregel lj 3&4 

HERHALING; Voor de leerlingen van leerjaar 3 
en 4 hebben we een schoolregel aangepast. Deze 
leerlingen mogen het schoolplein verlaten 
tijdens pauzes en tussenuren.  
Op deze manier krijgen de leerlingen meer 
ruimte (en verantwoordelijkheid) zoals ze dit 
ook op het MBO krijgen.  
Van onze leerlingen verwachten wij dat zij zich 
buiten school gedragen als ambassadeurs van 
het Reeshof College. 
 

 

https://forms.office.com/r/FZCzb5xMXn

