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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief vindt u informatie die wij graag
met u willen delen.
Ton Metselaar,
Directeur

Tevredenheidsonderzoek
Op het Breda College vindt de komende tijd een
onderzoek plaats naar de ervaringen van onze
leerlingen.
Leerlingen worden gevraagd om een korte
vragenlijst in te vullen over hun welbevinden
op school, het onderwijsaanbod en hun sociale
veiligheid. De onderzoeksgegevens helpen ons
allen om de Breda College organisatie zo in te
richten, zodat onze leerlingen het meeste profijt
hebben van hun schoolcarrière gericht op hun
toekomstmogelijkheden.
Met een totale score van 8.2 zijn wij zeer tevreden
en wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.
Uiteraard staan wij open voor iedere suggestie
die tot verbetering van het onderwijs, van de
communicatie, en wat u nog meer van belang vindt.

Meedoen Werkt

Mijn vertrek
Rond 1 oktober a.s. zal ik vanwege mijn (iets
vervroegde) pensioen afscheid nemen van het
Breda College. Inmiddels loopt de procedure
voor het vinden van een nieuwe directeur. Hier
zijn de afdelingsleiders , de MR en het bestuur
bij betrokken. Het is de bedoeling dat de nieuwe
directeur (m/v) direct in het nieuwe schooljaar als
leidinggevende aan de slag gaat. Ik heb al eerder
aangekondigd dat ik het leuk zou vinden om met
een leuk muziekprogramma voor de leerlingen
afscheid te nemen in de week waarin 1 oktober valt.
Ton Metselaar

PodAa
Vrijdag waren een aantal groepen van het Breda
College bij de het “Proms-concert” in het Muziekhuis
van Jan van Rijckevorssel net buiten Effen. Ik heb
heel veel bewondering hoe hij met zijn vrijwilligers
en Biezonder Orkest zo’n prachtige ambiance weet
te creëren. Ik was er tot de pauze maar heb me
prima vermaakt bij de afwisselende voorstelling.
Leuke ideeën gezien voor het Muziekfestival in
oktober! Zo leuk kan muziek dus zijn.

Meedoen Werkt
Je had uit de affiches wel kunnen opmaken dat
het op 8 mei een goede bijeenkomst zou worden
op de Landheining. Een fraaie manifestatie met
ruim veertig organisaties die actief zijn voor,
door en met mensen in de Dagbesteding. Heel
leuk om eens kennis te maken met initiatieven
rondom , wonen, werken en vrije tijd. Ik denk dat
het ook voor veel leerlingen (en personeelsleden)
interessant was geweest om te horen en zien wat
er bijv. op het gebied van reizen, aangepast sporten
en woonbegeleiding te doen is. Bovendien nog
een boeiend panel-gesprek over echt meedoen
in de samenleving onder aanvoering van een
enthousiaste VN-Inclusie-Ambassadeur. Als je er
niet was, heb je echt wat gemist. Goed werk van
de organisatoren Diana en Berry en dank aan alle
medewerkers die belangeloos een steentje hebben
bijgedragen. Ik ging in een plensbui thuis naar het
restant van de wedstrijd van Ajax kijken (had ik dat
maar niet gedaan ….), maar de avond was verder
gelukkig droog verlopen.

PodAa
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De Gezonde School

Beste ouders/verzorgers,

De Gezonde School

De leerlingenraad is dit jaar vier keer bijeen
gekomen en heeft een groot aantal bespreekpunten
afgewerkt waarin een aantal beslissingen zijn
gevallen. Dank aan alle leerlingen voor hun zeer
constructieve inbreng! Volgend schooljaar gaan
we starten met de verkiezingen voor een nieuwe
leerlingenraad.

De leerlingenraad heeft meerdere keren gesproken
over de gezonde school en wat dit bijvoorbeeld
voor gevolgen heeft voor de catering. Over de hele
linie is men te spreken over het onderdeel “gezond
eten en drinken’ van de cateringgroep. Ze zijn het
er niet mee eens dat er toch nog elders in de school
ongezonde zaken als chips verkocht worden. De
leerlingenraad wil dit nogmaals onder de aandacht
van de directie brengen.

Kerstmarkt
De leerlingenraad heeft gekozen voor de goede
doelen waaraan de opbrengst van onze kerstmarkt
naar toe gaat: dit zijn geworden: Stichting Metakids,
Stichting Aap en Save the Children. Iedere stichting
kon 700 euro tegemoet zien.
Op verzoek van de kerstmarktcommissie is nu
al bekend aan welk doel we komend jaar gaan
meewerken. Dit is de Stichting Tess geworden;
zij organiseren het therapeutisch zwemmen met
dolfijnen. Al eerder hebben leerlingen van onze
school hier gebruik van kunnen maken. Na een
presentatie in de leerlingenraad zijn zij tevens bereid
vlak voor de komende kerstmarkt een presentatie te
houden voor al onze leerlingen op Brabantlaan en
Landheining.

Muziekfestival
Leden hebben ideeën aangedragen voor de
invulling van de muziekweek eind september 2019
en ze zijn akkoord met het voorlopige programma.

Onder de noemer Gezonde School hebben we
ook een bezoek gebracht aan de Berkenhofschool
waar het predicaat Gezonde School boven de
deur hangt. De leerlingenraad heeft vervolgens
de leerlingenraad van de Berkenhofschool een
rondleiding op de Brabantlaan aangeboden met
een bezoek aan de Binnen-Inn.

Schoolreglement
De leerlingenraad heeft in een van haar
vergaderingen het door leerlingen van de pre-entreegroep opgestelde schoolreglement, besproken en
goedgekeurd.

Samenstellen beleidsplan (Koersplan)
en procedure vacature nieuwe directeur
Een aantal leerlingen heeft vanuit de leerlingenraad
deelgenomen aan beide belangrijke processen. De
procedure om een nieuwe directeur aan te stellen
loopt nog.

