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Voorwoord 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Fantastisch om u allen tijdens de groeiavond te mogen begroeten. Het was fijn dat 

ons schoolorkest/band de avond opende, waarna goede presentaties van leerlingen 

te zien waren. Het is knap dat ze in korte tijd inspiratie op deze manier verwerkt heb-

ben en presenteerden aan volwassenen. Ook is het mooi binnen de school dat er een 

leerlingenraad is die actief meedenkt om het onderwijs nog beter vorm te geven. In 

deze nieuwsbrief leest u hier meer over.  

Deze maand en de volgende maanden staan ook in het teken van PR. Leerlingen van 

diverse basisscholen lopen op woensdag, donderdag of vrijdag mee. Onze schoolgids 

is klaar, mocht u interesse hebben dan is kunt u deze inzien op school. Op A5-formaat 

wordt de verkorte schoolgids gedrukt. De website wordt onder handen genomen, zo-

dat we waarschijnlijk in januari een heel vernieuwde website hebben. Tijdens de OR-

vergadering 21 november zal de Open dag en de Infoavond verder voorbereid wor-

den. 

Mocht u op een andere manier nog een actieve bijdrage willen leveren binnen de 

school, dan is dit altijd mogelijk. Ouderbetrokkenheid staat hoog in ons vaandel.  

 

Veel leesplezier.  

 

 

 

 

 

 

 

Voor ouder(s)/verzorger(s)  [ Editie 02, jaargang 1 ]    [ november 2019 ] 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.freepik.com%2Fvrije-vector%2Fvintage-kompasroos_118500-68.jpg%3Fsize%3D338%26ext%3Djpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Fvrije-foto-vectoren%2Fkompasroos&docid=70BfGKDibYF8OM&tbnid=ZHQKPbiCduSh
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Groeiweek van 21 oktober t/m 25 oktober 

We hebben een groeiweek gehad hier op Compass. We hebben met de school leu-

ke activiteiten gedaan, maar ook een paar gewone lessen.                                                                     

Maandag: Was de opening. Daarna kregen we de vakken LOB en Kunst en Cultuur. 

Het was wel leuk maar een beetje saai  .                                                                                                                

Dinsdag: Hadden we een sportdag in schutterspark. Je kon naar het Klimbos, boog-

schieten en nog een paar andere dingen, het was wel leuk .                                                                                   

Woensdag: Zijn we naar Sint Jan gegaan om te koken. Dit was leuk. We gingen 

eerst koken of bakken en het rook heerlijk. Daarna mochten we alles proeven, super 

lekker. Daarna nog wat doen op school. Donderdag:  Op waren we naar de ge-

meente gegaan en gesproken met mensen die daar werken, een cv gemaakt en er 

kwam een advocaat over haar werk vertellen.                                                          

Vrijdag: Hadden we LOB, een fietscontrole en behendigheidsoefeningen op de fiets, 

een Social Media voorlichting en iets wat it’s up to you heet.  Er was ook een groei-

avond op woensdag met veel goeie presentaties. En het was leuk . Dat was het 

eigenlijk.                   Louisa van klas C1a                                

 

 

Maandag:                                                                                                                         

Was de opening van de groeiweek en het was wel leuk, maar daarna hadden  we 

LOB en kunst en cultuur.                                                                                        

Dinsdag:                                                                                                                   

We gingen dinsdag naar het Klimbos en boogschieten dat was echt leuk.           

Woensdag:                                                                                                               

We gingen koken bij sint jan dat was echt super leuk en daarna gingen we alles 

klaar zetten voor de groeiavond.                                                                          

Groeiavond:                                                                                                            

Iedereen had echt leuke presentaties en had deze ook leuk gepresenteerd.            

Donderdag:                                                                                                            

Gingen we naar de gemeente. We mochten in de raadskamer. Het was interessant 

want er kwamen steeds mensen die wat vertelden over wat ze doen bij de gemeen-

te.                                                                                                                               

Vrijdag:                                                                                                                     

We begonnen met LOB. Daarna hadden we een fiets controle en een sociale media 

voorlichting. We sloten af met Its up to you van Bora.                                       

Dat was de groei  week hoe ik het heb opgevat, het was een leuke week.                     

                  Anouk van klas 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.nl%2FLocationPhotoDirectLink-g1753669-d3849886-i142084016-Outdoor_Valley-Bergschenhoek_South_Holland_Province.html&psig=AOvVaw0XtQgmJ_OnzoXvxmRKiS6Q&u
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Agenda...  
28 november:             

Leerlingenbespreking 

docenten. Leerlingen 

hebben geen school 

2 t/m 6 december:      

Leerling-/ouder-/

coachgesprekken 

5 december:                

Verrassingsmiddag 

19 december:           

Groeiavond       

20 december:             

Reisverslag 

23 december t/m              

5 januari: Kerstvakantie 

11 januari 2020:        

Open Dag 10.00-13.00 

16 januari 2020:          

Infoavond 19.00-21.00 

Open Dag en Infoavond     

 

Het team van Compass bereidt de Open Dag en Info-
avond voor. De leden van de ouderraad ondersteunen 
hen hierbij. 

Meeloopdagen 

 

 
In de week van 2 t/m 6 december vinden er leerling-, ouder-, coachgesprekken plaats, waar 
u als ouder/verzorger samen met uw zoon of dochter voor wordt uitgenodigd. Op korte ter-
mijn nodigt de coach u hiervoor uit. 

 

Leerling-, ouder-, coachgesprekken 

STRUCTUUR: 

Regelmatig           
gesprekken         
leerling-coach en 
leerling-ouder-coach  

 

 

 

 

Op dit moment lopen er regelmatig leerlingen van basis-
scholen mee in de klas van uw zoon/dochter. Uw zoon of 
dochter kan een maatje zijn van een  leerling en bege-
leidt hem/haar dan gedurende de ochtend.                 

Leuk voor de leerlingen van Compass om hun ervaringen 
al te delen en interessant voor de leerlingen van groep 8 
om bij Compass mee te lopen.                                                                             

Leerlingen van leerjaar 1 gaan basisscholen bezoeken 
en vertellen daar hoe zij het vinden op Compass. Zij zijn 
de ambassadeurs van Compass.      
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Donderdag 7 november a.s. zal Tim Paulissen ons team komen versterken. Hij is de 
opvolger van Frank Senden en gaat aardrijkunde geven.  

Wij verwelkomen hem in ons team en wensen hem heel veel succes. 

Nieuwe collega 

 

 

 

Wist u dat... 

- de leerlingen op donderdag 28 november vrij hebben? 

- er leerling-, ouder-, coachgesprekken plaatsvinden van 2 t/m 6 december en u daar                      
voor wordt uitgenodigd? 

- u uw zoon of dochter meeneemt? 

- wij twee nieuwe leerlingen van harte welkom heten?                                                             
Yera klas C1a en Mirko in klas C2a 

- u met vragen altijd binnen mag lopen? 

Interviews  

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
In de laatste week voor de kerstvakantie staat de derde groeiweek gepland. Deze groei-
week gaat over het thema ‘Beschavingen’. Graag attenderen wij u erop dat de groei-
avond staat gepland op donderdag 19 december 2019.  
 
In het kader van thema ‘Beschavingen’ willen wij leerlingen graag in aanraking laten 
komen met verschillende groepen binnen onze samenleving. We denken bijvoorbeeld 
aan mensen met een fysieke beperking, mensen met een bepaalde geloofsovertuiging, 
mensen met een bijzonder beroep, maar ook aan homoseksualiteit, spiritualiteit, et cete-
ra. 
Leerlingen krijgen de opdracht om interviewvragen voor te bereiden. De gastspreker 
gaat in gesprek met kleine groepjes leerlingen. De interviews vinden plaats op vrijdag 20 
december tussen 9.45 en 12.00 uur.  
 
Bent u in de gelegenheid om het gesprek met de leerlingen aan te gaan, of kent u 
iemand die hieraan een bijdrage wil leveren, dan horen wij dat graag. 
 
Op donderdag 19 december gaan de leerlingen naar Schunck voor een workshop. Hier 
is vervoer voor nodig. De indeling is als volgt: 

Klas 1A: 08.30u naar Schunck, 10.30u terug naar school. 
Klas 1B: 10.15u naar Schunck, 12.15u terug naar school. 
Klas 2A: 12.30u naar Schunck, 14.30u terug naar school.  
 

Bent u in de gelegenheid om de leerlingen naar Schunck te brengen en daarna 
weer terug naar school te brengen, dan horen wij het ook graag. 
 
U kunt zich per mail opgeven bij: 
s.willems@stichtinglvo.nl of m.vankessel@stichtinglvo.nl 
Dit graag vóór 25 november 2019. 
 
Wij hopen u te mogen ontmoeten! 
 
Met vriendelijke groet,                                                                                                   

Sonja Willems en Miranda van Kessel 

mailto:s.willems@stichtinglvo.nl
mailto:m.vankessel@stichtinglvo.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbq72y4NXlAhXNLlAKHQdcBigQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.meday.nl%2Fnieuws%2Fnieuwe-collega%2F&psig=AOvVaw2A8C_d2F24W3LHneRRkUGy&ust=1573135408088952
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Leerlingenarena 

Op maandag 25 november organiseren wij een leerlingenarena.  

Waarom?  

Wij bij Compass vinden het heel belangrijk naar onze leerlingen te luisteren. In zo een 
arena luisteren leraren 20 minuten lang stil naar wat hun leerlingen willen delen. En 
daarna kunnen de leraren aan de slag met deze waardevolle feedback. Met nog meer 
begrip, inzichten en overtuiging.  

Hoe gaat dat dan? 

Je bedenkt als lerarenteam een aantal vragen die je wilt stellen aan de leerlingen. Dan 
nodig je 7 of 8 leerlingen uit en vormt twee cirkels. De leerlingen zitten in een kring en 
de leraren zitten daaromheen. Eén van de leraren gaat in de binnen cirkel zitten en   
voert het gesprek met de leerlingen. Zij praten, de leraren zijn stil en luisteren.  

Bora Uludag  

Bij ons op school.                                                
Benutten we elkaars kwaliteiten.                                         
Laten wij iedereen in zijn waarde.                                
Helpen wij elkaar.                                                               
Hebben we discussies.                                                                   

Kunnen we lachen.                                                    

Zijn we eerlijk & positief.                                                  
Werken we samen                                                             

en                                                                                          

vullen elkaar aan.                                                         

Gaan we voor                                                                                            

kwaliteit.                                        

Leerlingenraad 

 

 

Wij stellen u graag voor aan …. 

…. de leerlingenraad van Compass!                                                                               

Wij zijn trots u te mogen mededelen dat wij een leerlingenraad hebben. Leerlingen van 
alle klassen werken daarin samen voor een nog betere school. De leerlingenraad mag 
het kernteam en de medezeggenschapsraad voorzien van advies over schoolzaken.  

Zo heeft de leerlingenraad onder het genot van een paar kopjes warme chocolademelk 
in de afgelopen twee bijeenkomsten al het leerlingenreglement en –statuut goedge-
keurd en de groeiweek geëvalueerd. Op het moment zijn de leerlingen druk bezig met 
de voorbereidingen voor de activiteiten rond de feestdagen. 

De leerlingenraad bestaat uit Yousra en Nina (C1a), Anne en Vera (C1b) en Nova, Iris 
en Finn (C2a). Nova vertegenwoordigt de leerlingen op haar beurt in de Medezeggen-
schapsraad.                                                                                                                       

Wegens het harde werken hebben we nog geen foto gemaakt van de leerlingenraad. 
Deze heeft u nog van ons tegoed!                                                                                                                                      

Brian Horsch 
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Groeiavond “Ik in de wereld”  

Donderdag 

19  

december  
19.00 - 21.00 

Schoolstraat 16 Brunssum 

045 525 86 16 


