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Algemeen
Inmiddels is het schooljaar al halverwege en wat kijken we
terug op een gekke situatie. We zitten al enige tijd in een
gedeeltelijke lockdown vanwege het Corona- virus en daardoor zijn niet alle leerlingen op school. We staan aan de
vooravond van de carnavalsvakantie, maar er wordt dit
jaar geen feestje gevierd, en in plaats daarvan zitten we allemaal netjes iedere avond binnen in verband met de
avondklok. Normale structuren, bezigheden en programma's zijn in de war geschopt en niks is normaal. En dat is
raar, vervelend en vooral jammer! Maar gezondheid van
ons allemaal staat voorop dus we accepteren en als ons
onderwijs dan niet linksom door kan gaan, dan doen we
dat maar rechtsom. Hoe dan ook: we blijven ons uiterste
best doen om de ontwikkeling van onze leerlingen te blijven waarborgen, stimuleren en volgen. En we houden
daarbij nauw contact met u.
Nu zult u misschien denken dat, als alles niet gaat zoals het
zou moeten gaan, dan zal er wel niks te vertellen zijn over
de school. Nou, dat is er wel. Ik wens u allen veel plezier
met het lezen van onze nieuwsbrief met daarin alle weetjes, leuke gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen periode.
Compliment!
Allereerst willen wij onze leerlingen een enorm groot
compliment geven voor de manier waarop zij thuisonderwijs hebben opgepakt en hun betrokkenheid tonen bij de lessen, de klas en de school. We hebben
onze verbazing naar elkaar uitgesproken hoe goed onze
leerlingen op tijd ingelogd zijn, hun huiswerk maken,
betrokken zijn bij de les en ook de cijfers van de gemaakte
toetsen door een aantal leerlingen zijn beter dan
verwacht.

Ook de leerlingen die fysiek op school zijn geweest
zijn gemotiveerd, betrokken en werken heel erg hard.
Fantastisch om te zien, geweldig gedaan allemaal!

Ook aan alle ouders, verzorgers en groepen: complimenten
voor uw begrip, flexibiliteit en steun en de manier waarop
u uw zoon of dochter thuis heeft begeleid de afgelopen
periode. Dank zij u konden wij al onze leerlingen bereiken
en hen dat aanbieden wat zij nodig hadden. We zijn nog
niet klaar met de lockdown maar hebben er wel
vertrouwen in dat we ook dit schooljaar, dankzij de
samenwerking met u, succesvol kunnen afmaken. Onze
leerlingen komen er wel en samen met u gaan wij ze ook
de komende periode weer zo goed als mogelijk
begeleiden. Dank aan allen, hou nog even vol en blijf
vooral gezond!
Personele zaken
Ons team is op volle sterkte en ook in december en januari
zijn er, door interne mobiliteit en uitbreiding van de school
een aantal fijne kundige nieuwe collega’s gestart op Het
Dok. Een misschien iets minder goede start voor hen
omdat ze niet meteen de school in volle bedrijvigheid
mogen ervaren en al onze leerlingen kunnen ontmoeten
maar dat gaat vast snel komen! In de onderbouwklas
Kader-Theorie is mevrouw Femke Klijsen gestart. Zij heeft
inmiddels al kennis gemaakt met alle leerlingen van haar
klas en hun ouders en verzorgers.

Meneer Jeroen de Ruijsscher is gestart als vakleraar
bewegingsonderwijs. Helaas heeft hij nog geen gymlessen
kunnen geven maar is wel op school, sport met een paar
leerlingen individueel en geeft ook een aantal online
lessen.
Meneer Pieter van Boxtel is gestart als vakleraar
Consumptieve Technieken. Hij verzorgt de lessen Horeca
en facilitair en de laatste weken hebben we al gezien dat
onze leerlingen nog lekkerder kunnen koken dan ze al
deden. Nog in hele kleine groepjes maar als de school
straks weer open is zullen alle leerlingen kennis maken en
kunnen ze de gemaakte gerechten ook weer bestellen.
Mevrouw Marieke de Vries is gestart als
lerarenondersteuner VMBO. Zij is momenteel veel
werkzaam in de Basis-Kader 4 klas waar ze ook lessen aan
individuele leerlingen verzorgt maar zal zich straks ook
meer door de hele VMBO afdeling gaan laten zien.
Mevrouw Laura Boerekamps en meneer Sjors Hendriks
hebben afscheid genomen van onze school, zij hebben
elders een baan geaccepteerd. Wij wensen hen heel veel
werkplezier in hun nieuwe functies en danken hen ook via
deze weg hartelijk voor hun inzet op Het Dok.
Sinds februari hebben we ook een stagiair ICT in huis.
Naast de eigen opdrachten vanuit zijn MBO opleiding zal
Freddy zich ook bezig gaan houden met allerlei ICT
perikelen op onze school. En dat is natuurlijk erg welkom
na de groei van al onze digitale middelen in de school:
nieuwe digiborden, enorm veel Chromebooks en digitale
methodes voor een aantal vakgebieden. Welkom Freddy
en heel veel succes tijdens je stageperiode op Het Dok!
Huisvesting
Op dit moment is er een voorontwerp gemaakt door de
architect en door het projectteam goedgekeurd. Dit
ontwerp wordt voorgelegd aan de stuurgroep waar
Gemeente- en de besturen van Koraal en GGzE zitting in
hebben. Als dat voorontwerp definitief wordt gemaakt en
goedgekeurd wordt door de stuurgroep, dan wordt het
ingediend bij de welstandscommissie Eindhoven. Dan
kunnen we eindelijk aan de definitieve inrichting beginnen
en dus verder gaan met ontwerpplannen. En dan is het
geduldig wachten op het moment dat de eerste paal in de
grond gaat! We kijken er enorm naar uit, we lopen steeds
meer tegen de beperkingen aan van de huidige gebouwen,
zeker ook in Corona-crisis tijd en de anderhalve meter
maatregel.
Infoavond op Het Dok
Onze infoavond en de andere geplande bijeenkomsten op
school zoals de informatieavond over de examens zijn niet
doorgegaan. In plaats daarvan hebben wij naar
alternatieven gezocht om u toch op de juiste manier te
kunnen informeren. Naast het intensieve contact wat de
mentoren met u onderhouden hebben we twee films
gemaakt. 1 film betreft alle informatie over de diverse

examens op onze school. Als uw zoon of dochter een
examen leerling is dan heeft u de link ontvangen en bent u
ook in de gelegenheid geweest met de examencommissie
in gesprek te gaan voor eventuele vragen. Allemaal online
natuurlijk. Mocht dat niet zo zijn en heeft u nog vragen,
neem dan gerust contact op met de mentor van uw zoon
of dochter. Hij/zij zal zorgen dat uw vragen worden
beantwoord. Uiteraard is de film ook nog op te vragen.
De andere film is een plaatsvervanger voor onze jaarlijkse
Open Dag. Deze film staat straks op onze website, op de
facebookpagina en zal ook verspreid worden naar andere
scholen in ons samenwerkingsverband.
We zorgen ervoor dat u ook een link krijgt naar deze
promofilm. De film wordt na de Carnavalsvakantie
verspreid.
Werkstukken onderbouw Basisklas
Super trots zijn wij op enkele werkstukken van leerlingen
uit de onderbouwklas VMBO-basis.
Keano heeft een fantasiebril gemaakt bij COCE, Vaya een
sleutelhanger tijdens de lessen Bouwtechniek en Sem een
wapenschild van Servië.
Hier is hard aan gewerkt is en ook de leerlingen zelf zijn
(terecht) erg trots.

Het voordeel van dit gereedschap is dat het een stuk
lichter is voor de leerlingen, veel minder lawaai maakt
zodat we fijn rond de school kunnen werken en het
uiteraard een stuk schoner is voor het milieu omdat het
geen uitlaatgassen produceert.

Nieuwe Bus!
Onze bus is klaar! Per eind februari is Het Dok de trotse
bezitter van een eigen fonkelnieuwe bus, voorzien van
logo voor leerlingenvervoer (7 pers.) naar onze externe
stagewerkplaatsen. Hoe mooi is dat? Al onze leerlingen
veilig en droog in een bus en de spulletjes achter in de
aanhanger. Zo kunnen we nog meer externe projecten
voor de stages gaan ontwikkelen en hebben de leerlingen
meer kansen om hun werknemersvaardigheden te
oefenen! In de volgende nieuwsbrief plaatsen we uiteraard
een foto.
Covid-19 maatregelen
Nogmaals de Covid-19 maatregelen die in onze school
gelden op een rijtje:

Nieuwe machines in de school!
Nog in 2020 hebben we een aantal nieuwe machines
aangeschaft voor onze leerroute Plant, Dier en Buitenwerk.
We zijn daar heel trots op want zo kunnen we het vak
Plant, Dier en Buitenwerk nog leuker maken en er valt ook
wat te halen voor onze leerlingen! Foto 1 is van de
zitmaaier in de vorm van een tractor. Daarnaast staat onze
grondfrees. Onze leerlingen kunnen certificaten behalen
als zij goed leren omgaan met deze apparatuur. En voor
degenen die al geoefend hebben: dat lukt ze aardig!!
Op foto 2 ziet u al ons accugereedschap bij elkaar. We
hebben de helft van ons benzinegereedschap vervangen
door gereedschap dat werkt op elektriciteit.

Volg de aangegeven looproutes in de school en gebruik de
aangegeven ingangen.
Mondkapje verplicht in de gangen en hallen. Leerlingen
zorgen zelf voor een mondkapje.
Blijf thuis bij corona-gerelateerde klachten zoals hoesten,
verkoudheid en keelpijn.
Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
Loop zo min mogelijk rond in de school.
Was je handen regelmatig, in ieder geval altijd bij
binnenkomst in de school, bij toiletgebruik en bij
binnenkomst in het lokaal.

Bovenstaande maatregelen blijven geldig tot nader
bericht. Mochten er aanpassingen komen dan informeer ik
u. Als de school weer volledig open gaat en de anderhalve
maatregel tussen leerlingen blijft gelden zullen we moeten
bezien hoe we dat zo goed als mogelijk kunnen
organiseren.
Carnavalsvakantie
Komende week is het Carnavalsvakantie. De school is dan
gesloten en de leerlingen zijn vrij. Helaas geen Carnaval
vieren dit jaar, maar hopelijk maken onze leerlingen er
toch een leuk feestje van!
Belangrijke data
Examen
11 maart: praktijktoets Logistiek-Secretarieel
Commercieel BK 4
25 maart: proeve van bekwaamheid Marketing BK4
1 april: proeve van bekwaamheid keuken BK3
Vrije dag
5 april: 2e Paasdag
27 april: Koningsdag
Studiedag
26 april: studiedag
Vakantie
3 mei t/m 14 mei: meivakantie
Tot slot
Onze telefonische bereikbaarheid tijdens de lockdown is
wat beperkter dan dat u van ons gewend bent. Mocht u
ons niet kunnen bereiken en dringende vragen hebben dan
kunt u ook altijd mailen naar de mentor van uw zoon of
dochter.

Wij wensen alle leerlingen een hele fijne
Carnavalsvakantie!
Geniet ervan en Blijf gezond!
Namens het Team van Het Dok,
Annemarie Kreijveld
Schoolleider

