
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor ouders, leerlingen 
en medewerkers 

November 2022 

Nieuwsbrief 1 Het Dok 
schooljaar 2022-2023 
 
Van de directie 

De nieuwsbrief is terug! Na twee bewogen jaren waarin 

het coronavirus ons in onze greep hield pakken we de 

zaken weer op die wat naar de achtergrond zijn 

verdwenen. Zo ook de nieuwsbrief. Het team vindt 

ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid erg belangrijk, 

we moeten blijven werken in de driehoek leerling – 

ouders, verzorgers - school om de beste resultaten te 

kunnen bereiken. Daarin is communicatie en weten wat er 

speelt erg belangrijk. En naast de communicatie die gaat 

over uw eigen zoon of dochter is het ook leuk om 

geïnformeerd te worden over algemene zaken, leuke 

feitjes en nieuwtjes die spelen op Het Dok. Vandaar dat 

we, naast berichten op onze facebookpagina ook de 

nieuwsbrief weer hebben opgepakt. 

 

Het schooljaar is weer een aantal weken bezig en de eerste 

periode tot de herfstvakantie zit er al op. 

We zijn dit schooljaar gestart met 112 leerlingen en dat 

was meteen bij aanvang schooljaar goed te merken. Op de 

eerste schooldag stond het pleintje voor de school al vol 

met fietsen en kwamen er meer taxibusjes aan en afrijden 

dan dat we gewend waren.  

Gelukkig konden alle leerlingen een plekje krijgen in de 

school want vlak voor de zomervakantie kregen we 

Boschdijk 769 tot onze beschikking zodat we de kantoren 

en gespreksruimtes konden verhuizen naar dit huis en we 

er ruimtes bij konden maken voor onze leerlingen om 

lessen te kunnen volgen. Op dit moment heeft iedere klas 

een eigen plek in de school en, ondanks dat de inrichting 

van de school niet voldoet aan wat tegenwoordig de 

normen moeten en horen te zijn vinden we het fijn dat we 

onze leerlingen een eigen plek kunnen geven en ons 

onderwijs gegeven kan worden. Wij nodigen u dan ook van 

harte uit om de school te komen bekijken op de algemene 

ouderavond die gepland staat op dinsdag 29 november 

a.s. U heeft daar een apart schrijven over ontvangen. 

Natuurlijk kijken we reikhalzend uit naar de nieuwbouw. 

Daarover later meer in deze nieuwsbrief. 

 

Momenteel zijn onze leerlingen bezig met de toets- 

rondes, de proefexamens voor de VMBO afdeling en 

worden er klassenbesprekingen en examengesprekken 

gehouden. Sinds dit jaar ook examengesprekken voor de 

afdeling uitstroomprofiel arbeid. Want zoals u mogelijk al 

weet is ook Het Dok aangesloten bij het convenant Zuid- 

Oost Brabant waarin de samenwerking met de overige 

VSO/PrO scholen is vastgelegd rondom de diplomering 

uitstroomprofiel arbeidsmarkt. Want sinds 2021 mogen we 

ook leerlingen met uitstroombestemming arbeid een 

diploma uitreiken als zij alle onderdelen van het reglement 

examen arbeid hebben afgesloten. Dat is natuurlijk heel 

goed nieuws voor deze leerlingen, eindelijk ook erkenning 

waar een officieel waardepapier voor de toekomst 

tegenover staat! 

U ontvangt daar op de ouderavond meer informatie over. 

 

Het team van Het Dok heeft weer mooie ontwikkelplannen 

gemaakt voor dit schooljaar wat we hebben samengevat in 

ons jaarplan en ons jaarverslag van schooljaar 2021- 2022 

is ook klaar. Beide documenten vind u zeer binnenkort op 

onze website www.hetdokeindhoven.nl. Ook onze 

schoolgids is vanaf dit schooljaar op de website te vinden. 

Deze is in een nieuw jasje gestoken met nieuwe teksten, 

lay- out en foto’s van een aantal van onze leerlingen die 

daar erg trots op zijn. Maar dat heeft u ook al aan onze 

nieuwe schoolwijzer kunnen zien. We zijn daar erg trots 

op! 

Natuurlijk kunt u voor vragen altijd terecht bij de mentor 

van uw zoon of dochter. Schroom niet om te vragen! 

http://www.hetdokeindhoven.nl/


 

 

Personele zaken 

Mevrouw Connie van Ooijen heeft de pensioengerechtigde 

leeftijd bereikt en is sinds 31 oktober gaan genieten van 

haar welverdiende vrije tijd. Mevrouw van Ooijen was 

werkzaam op de administratie en vaak de eerste die u aan 

de telefoon kreeg wanneer u contact opnam met de 

school. Vanaf heden is mevrouw Erica Evans werkzaam op 

de administratie. Wij danken mevrouw van Ooijen heel 

hartelijk voor haar geweldige inzet op Het Dok en wensen 

mevrouw Evans heel veel succes en werkplezier! 

 

Mevrouw Nicole van den Heuvel heeft sinds 1 november 

een nieuwe baan en heeft dus na geruime tijd werkzaam 

te zijn geweest in het speciaal onderwijs waarvan de 

laatste 5 jaar op Het Dok afscheid genomen. Mevrouw van 

den Heuvel stond op Het Dok aan de wieg van het profiel 

Economie &ondernemen en de symbiose daarin met Het 

Stedelijk College, waardoor onze leerlingen VMBO-BK een 

diploma in dit profiel konden gaan behalen. Daar hebben 

onze leerlingen nu nog profijt van en daar zijn we 

mevrouw van den Heuvel zeer dankbaar voor. We wensen 

haar dan ook heel veel succes en werkplezier in haar 

nieuwe baan! 

 

Ondanks het grote lerarentekort in ons land hebben we 

toch een aantal fijne nieuwe collega’s weten te vinden. Per 

aanvang nieuwe schooljaar is mevrouw Barbara Rovers 

gestart als leraar en mentor van een van onze 

arbeidsklassen. Mevrouw Rovers was al eerder werkzaam 

op Het Dok en we zijn blij dat zij na een uitstapje naar het 

speciaal onderwijs haar weg terug heeft gevonden naar 

het voortgezet. Per 1 november is mevrouw Jonne de Jager 

gestart als mentor en leraar in de VMBO T bovenbouwklas. 

En per 1 februari of zo mogelijk eerder mogen we de heer 

Sladjan Djekanovic welkom heten in ons team. De heer 

Djekanovic gaat als mentor en leraar werken in profiel 

Economie en Ondernemen en is opgeleid als docent 

Economie. We wensen onze nieuwe collega’s veel 

werkplezier op Het Dok! 

 

Onderstaand een actueel overzicht van de bezetting, 

mentoraat en ondersteuning van de diverse klassen dit 

schooljaar: 

 
Klas Mentor/leraar 

Onderbouw PrO/ 
Basis 

Mevr. Annemarie vd Wouw (ma-vr) 

Onderbouw Kader-
Theorie 

Mevr. Femke Klijsen (ma t/m vr) 
De onderbouwklassen worden 
ondersteund door dhr. Leon Fooij. 

OZA klas Dhr. Tom Braem (ma-di-do-vr) 

Structuurklas 
onderbouw 

Mevr. Inge Konings (ma-do) en Dhr. 
Tom Louwers (vr) 

Structuurklas 
bovenbouw 

Mevr. Leen Goris (ma-di-do-vr) en  

mevr. Bo van Schaijk (woe) 

De OZA en Structuurklassen 

worden ondersteund door mevr. 

Lotte van der Heiden 
Arbeidsklas basis Mevr. Bo van Schaijk (ma t/m woe) 

Arbeidsklas 
certificaten 

Mevr. Barbara Rovers (woe t/m vr) 

De arbeidsklassen worden 

ondersteund door dhr. Marnix 

Ketelbuters (ma t/m vr) en mevr. 

Vera Aarts (ma-di-do-vr) 
VMBO Basis Kader 3-
4 -5 

Dhr. Mark Hendriks (ma t/m woe) 
en de heer Sladjan Djekanovic (di 
t/m vr per 1-2-23) 
De basiskaderklassen worden 
ondersteund door mevr. Marieke 
de Vries en mevr. Sandra 
Lunenburg 

VMBO Theorie 3 Dhr. Tom Louwers (ma t/m vr) 

VMBO Theorie 4 Mevr. Sascha Wulms (ma t/m woe) 

en mevrouw Jonne de Jager (ma- 

do-vr) 

De VMBO theorie klassen worden 

ondersteund door mevr. Anne 

Eliens. 

Intensieve 
Dagbehandeling 

Dhr. Fer Gosen (ma t/m vr) 
 

DBA Dhr. Ton Harks (ma t/m vr) 

DP 80 GGzE Dhr. Rob van der Doelen (ma 
t/m vr) 

 

Huisvesting 

Het heeft even geduurd voordat we u definitief nieuws 

konden brengen over de nieuwbouw van Het Dok. 

Inmiddels is er een definitief besluit genomen over de 

nieuwbouw elders dan op het terrein van de GGzE. We 

gaan bouwen aan de Elegastraat in Eindhoven. Als alles 

volgens planning verloopt dan zullen we halverwege het 

schooljaar 2023- 2024 onze nieuwbouw kunnen betrekken. 

Het eerste ontwerp van de school is al klaar en we zullen 

zorgen dat dit ontwerp te zien zal zijn op de ouderavond. 

Vanaf nu zijn we druk bezig met de inrichting en daar 

zullen we ook de wensen van de leerlingen, die onder 

andere komen uit het leerling-tevredenheidsonderzoek dat 

we jaarlijks afnemen in meenemen. 

Wordt vervolgd! 

 

Onderwijsbeurs Veldhoven 

Op 30 september zijn de T4, 

BK4 en de structuurklas op 

bezoek geweest bij de 

onderwijsbeurs in 

Veldhoven. Iedere leerling 

heeft hier op zijn of haar 



eigen manier informatie kunnen 

opdoen voor een mogelijke 

vervolgstap.  

Bij de beurs waren verschillende MBO, 

HBO of universiteit scholen aanwezig, 

maar ook erkende leerbedrijven en 

mogelijkheden voor in het buitenland.  

Ook voor ons type onderwijs waren er 

kansen op de beurs. Voor iedereen iets 

te halen! 

 

 

Amar Speelt 

In het kader van werken aan groepsdynamica en de wens 

van de leerlingen om ook andere activiteiten op school  te 

kunnen volgen dan alleen ‘taal en rekenen’ is op 19 en 20 

oktober ‘Amar Speelt’ op school geweest om gastlessen te 

verzorgen over samenwerken en solliciteren. 

Amar heeft deze lessen verzorgd samen met een acteur. 

Tijdens de gastlessen speelde hij verschillende situaties na 

en vroeg hij de leerlingen om mee te denken in deze 

situaties. Amar heeft twee verschillende gastlessen 

gegeven. Samenwerken en solliciteren: Hoe doe je dat? En 

hoe leef je samen in een inclusieve samenleving? 

Amar heeft kennisgemaakt met alle klassen van Het Dok. 

Iedere klas heeft op zijn of haar manier meegedacht met 

Amar en zowel de leerlingen als het team waren 

enthousiast! Hopelijk volgend jaar weer. Voor meer 

informatie: https://www.amarspeelt.nl/  

 

Halloween in de structuurklas onderbouw. 

De leerlingen in de onderbouw structuur klas hebben 

aangegeven dat Halloween een van hun favoriete 

feestdagen is. De leerkracht is daarop aangesloten en 

heeft naast het mooi aankleden van de klas de lessen voor 

31 oktober aangepast naar Halloween! Engelse 

woordzoekers, rekenpuzzels, Sugar sculls ontwerpen en 

inkleuren, etc.  

 

Alles in het thema van Halloween met een "trick or treat"- 

tintje, want dat hoort er wel bij. De leerlingen hebben hun 

favoriete feestdag goed gevierd en het was lekker rustig 

want niet iedereen van de rest van de school durfde 

zomaar de klas binnen te lopen! 

 
De mooiste meubels bij Bouwtechniek! 
Dat er talent zit op onze school moge duidelijk zijn! Dylan 
P. kijkt uit naar een nieuwe woonplek en daarvoor heeft hij 
bij houtbewerking een mooie tafel gemaakt. Menig 
meubelzaak zal jaloers zijn op dit mooi stukje vakwerk.  

 

Horeca 

Wist u dat we voortaan kunnen pinnen voor onze lunch 

tijdens de pauze? En wist u ook dat ons aanbod aan 

lunchgerechten is uitgebreid met frisse salades naast de 

verse soep en de diverse broodjes? En dat we ook een tap- 

waterpunt in de school hebben? Dit alles in het kader van 

het meegaan met de tijd en het bevorderen van een 

gezonde maaltijd. 

Natuurlijk allemaal verzorgd door onze horeca- leerlingen! 

 

Lestijden: 

Nog even aandacht voor onze lestijden: 

Dag  Lestijden  

Maandag  08.25 – 10.10 uur   
10.20 – 12.00 uur   
12.30 – 14.20 uur  

Dinsdag  08.25 – 10.10 uur   
10.20 – 12.00 uur   
12.30 – 14.20 uur  

Woensdag  08.25 – 10.10 uur   
10.20 – 12.00 uur   
12.30 – 14.20 uur  

Donderdag  08.25 – 10.10 uur   
10.20 – 12.00 uur   
12.30 – 14.20 uur  

Vrijdag  08.25 – 10.10 uur   
10.20 – 12.00 uur   
12.30 – 14.20 uur  

https://www.amarspeelt.nl/


Wij verwachten al onze leerlingen op de afgesproken tijd 

op school. Mocht dat om een of andere reden niet lukken 

dan graag even een belletje naar mevr. Evans van de 

administratie. Zij zal zorgen dat dat bericht bij de mentor 

komt. 

Het schoolplein is toegankelijk vanaf 08.15 uur. Om 08.20 

uur zullen de leraren de leerlingen ophalen om vervolgens 

naar de klas te lopen, zodat om 08.25 uur de les kan 

beginnen.  

 

Belangrijke data: 

 

Maandag 7 november tot en met vrijdag 11 november: 

Proefexamens vervolgonderwijs leerlingen bovenbouw 

 

Dinsdag 29 november 19.00 uur- 20.30 uur: 

Algemene ouderavond Het Dok 

 

Vrijdag 9 december: 

Studiemiddag team Het Dok; de leerlingen zijn deze 

middag vrij vanaf 12 uur. 

 

Vrijdag 23 december:  

Uitreiken rapport 1 

 

Vrijdag 23 december 12 uur tot en met zondag 8 januari 

2023: 

Kerstvakantie 

 

Maandag 16 tot en met woensdag 18 januari 2023: 

Oudergesprekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Mocht u vragen hebben of een van de medewerkers van 

Het Dok willen spreken dan kan dit iedere werkdag 

telefonisch tussen 08.00 uur en 08.30 uur en na 14.30 uur. 

E-mailen kan natuurlijk altijd! 

 

Hopelijk zien we u allen op de ouderavond op 29 

november a.s. Graag tot dan! 

 

Namens het Team van Het Dok, 

Annemarie Kreijveld 

Schoolleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


