BC ACTUEEL
Nieuwe koers

TEO & PBS

Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief informeer ik u over een aantal
zaken die van belang zijn voor onze school.
Met vriendelijke groet,
Ton Metselaar,
Directeur Breda College.

Een nieuwe koers...
Ongeveer iedere vier jaar maakt het Breda College
een nieuw plan waarin aangegeven staat waar de
school voor staat en welke zaken er de komende
jaren extra aandacht verdienen. Op 25 oktober j.l.
zijn we met collega’s om de tafel gaan zitten om
te bespreken wat ons de komende jaren te doen
staat. Voor de allereerste keer hadden we daar
ook leerlingen voor uitgenodigd en dat bleek een
groot succes. Laurens, Joey en Hieke hebben ons
fantastisch geholpen in het vinden van de juiste
koers voor de komende jaren. Vragen kwamen aan
de orde, als: leren leerlingen wel voldoende bij ons
en leren ze de goede dingen? Welke vakken wil je
bij ons leren? Wat bespreken we met ouders en
wat met leerlingen? Zitten we in de toekomst nog
wel in klassen (nieuw gebouw). Er zijn bouwstenen
aangeleverd voor een nieuw koersplan dat we de
komende tijd gaan uitwerken en voor zullen leggen
aan team en medezeggenschapsraad.

Ziektevervanging
Net als in andere scholen binnen en buiten Breda
blijft het Breda College op zoek naar goede
vervangers bij afwezigheid van docenten en
onderwijsassistenten. Eerlijk gezegd kunnen wij
ook moeilijk aan invallers komen en proberen we
alles uit de kast te halen om er voor te zorgen
dat uw kind toch onderwijs krijgt. Iedereen wordt
gevraagd een steentje bij te dragen en we hopen
de griepgolf dit jaar buiten te houden, maar houdt
u er alstublieft rekening mee dat het niet altijd zal
lukken om vervanging te regelen.

Inbraak

Ervaringsordening (TEO) en
Positive Behavior Support (PBS)
Moeilijke termen voor iets waar we de komende jaren
wel mee aan de slag gaan: gedrag! Schoolbreed
is er grote behoefte om op een gestructureerde,
positieve wijze om te gaan met het gedrag van
leerlingen en ons eigen gedrag. Ook is het goed om
te bekijken of: als we gedrag zien, zien we dan het
juiste gedrag en ziet iedereen hetzelfde. Kortom,
gedrag is een boeiend fenomeen en u zult zelf ook
wel eens achter de oren krabben thuis als typisch
‘pubergedrag’ zich voordoet.
Bij deze brief ontvangt u een uitnodiging om mee te
komen praten over dit onderwerp op donderdagavond
29 november a.s. Uw aanwezigheid wordt zeer op
prijs gesteld!

Inbraak
Waar we helemaal niet op wachten, zijn ongenodigde
‘gasten’ die ’s-nachts bij ons inbreken en spullen
meenemen. Er zit alarm en beveiliging op onze
panden maar vorige week was het toch weer raak
op de Landheining. Het vervelende is dat naast het
wegnemen van een laptop er ook gekeken is in
kasten waar we een formulier van een oud-leerling
aantroffen. De desbetreffende ouders zijn door ons
geïnformeerd. Met de nieuwe wetgeving betreffende
de privacy van leerlingen en ouders proberen we
hier heel secuur in te zijn.
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