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Afronding schooljaar 19-20  
Nog maar een paar dagen en dan is voor de leerlingen het schooljaar ten einde. 
Na woensdag 1 juli begint voor hen de zomervakantie. Het team van De Brug zal 

donderdag 2- en vrijdag 3 juli gebruiken voor overdrachten en voorbereidingen 
voor het nieuwe schooljaar. De meeste mentoren zullen woensdag 1 juli 
gebruiken om met hun leerlingen nog een laatste gezamenlijke activiteit te doen. 

 

Schooljaar 20-21 
Deze week is duidelijk geworden dat we na de zomervakantie weer volledig open 
kunnen en daar zijn we blij mee! 

Inmiddels zijn alle leerlingen geïnformeerd over in welke groep ze volgend jaar 
zitten en wie de mentor is die daar bij hoort. 

In het volgende schooljaar starten we met de volgende groepsindeling; 
onderbouw leerjaar 1: twee klassen 
onderbouw leerjaar 2: twee klassen 

bovenbouw leerjaar 3: drie klassen 
bovenbouw leerjaar 4: twee klassen 

bovenbouw leerjaar 5: twee klassen  
Met name in leerjaar 4 en 5 is het anders georganiseerd dan u gewend bent op 
De Brug. In plaats van de zogeheten sectorklassen, waarin zowel leerlingen uit 

het 4e en 5e leerjaar bij elkaar zaten, maken we nu twee gemengde 4e jaars 
groepen en twee 5e jaars groepen. In de twee 5e jaars groepen zitten 

voornamelijk leerlingen die de interne Entree opleiding gaan volgen.  
4e en 5e jaars leerlingen hebben zo een verschillend rooster en volgen alleen hun 
sector/praktijkvak gezamenlijk. Dit noemen we in het rooster “Praktijkmodule”. 

Naast het onderwijs op school hebben we in het rooster voor leerjaar 3 t/m 5 
meer tijd gereserveerd voor stage. Voor leerjaar 3 zijn de maandag en dinsdag 

ingeroosterd voor stage-activiteiten en voor leerjaar 4 en 5 woensdag t/m 
vrijdag. Dit houdt tevens in dat er voor het gehele schooljaar maar 1 rooster 
wordt gemaakt. 

 

Stage 
Het stagebureau en de mentoren doen hun uiterste best om, bij aanvang van het 

nieuwe schooljaar, voor alle bovenbouw-leerlingen een stageplek te verkrijgen. 
Een hele klus, zeker in een tijd dat we nog niet bij alle bedrijven terecht kunnen 

door Corona. 
Op maandag en dinsdag gaan leerlingen in leerjaar 3 starten met groeps-stages. 
We gaan er nu van uit dat elke leerling in ieder geval op twee dagdelen, verdeeld 

over deze twee dagen, in een groepsstage is ingedeeld. Op het moment dat een 
3e jaars leerling goed scoort in de groepsstage kan de overstap gemaakt worden 

naar een individuele stage. 
Voor de leerlingen uit leerjaar 4 en 5 gaat het om individuele stages die op de 
woensdag, donderdag en vrijdag plaats vinden. 
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Programma eerste week nieuwe schooljaar 
U ontvangt volgende week waarin onder andere staat beschreven hoe de 
leerlingen gaan starten in de eerste schoolweek. 
Op maandag 17 augustus komen de leerlingen, op een afgesproken tijd, naar 

school om hun rooster op te halen. 
Dinsdag 18 augustus is een mentordag en staat in het teken van groepsbuilding. 

Voor woensdag 19 augustus staat een sportdag voor alle groepen op het 
programma. 
Donderdag 20 augustus starten alle leerlingen volgens het reguliere rooster. 

 

Nieuwe collega’s 
We starten het nieuwe schooljaar met drie nieuwe collega’s. 

Annemarie Timmers is de opvolgster van Sandra Winter en zal de leerlingen van 
klas 1A (straks 2A) blijven begeleiden. Annemarie is in mei al bij ons op school 
begonnen.  

Marta Kramer is muziekdocent en volgt Iris Steiner op. Marta zal haar 
muzieklessen op maandag en dinsdag op De Brug gaan geven. 

John Rozing is onze nieuwe Groendocent. Hij zal naast de groenlessen het 
mentoraat van klas 3A voor zijn rekening nemen.  
Op dit moment zijn we wegens groei van het aantal leerlingen op zoek naar nog 

een AVO docent/mentor. Uiteraard hopen we deze nieuwe collega gevonden te 
hebben nog voor het nieuwe schooljaar zal beginnen. 

 

Geslaagd 
In de afgelopen week hebben 27 leerlingen gehoord dat ze geslaagd zijn voor de 
interne Entree opleiding. Een 100% score en dat in deze Corona periode! 

Iedereen van harte gefeliciteerd!! Jullie hebben een prachtige prestatie geleverd. 
Als klap op de vuurpijl kregen we deze week ook te horen dat 4 van de 5 
leerlingen die het VCA examen hebben gedaan ook zijn geslaagd. Ook voor hen 

zijn de felicitaties! 

 
 
Aangezien dit de laatste algemene nieuwsbrief is maak ik graag van de 

gelegenheid gebruik om u en uw gezin een goede zomervakantie toe te wensen. 
Ik dank u voor de prettige samenwerking in het afgelopen schooljaar en hoop u 

spoedig na de vakantie weer te ontmoeten. 
 

Namens het team en met vriendelijke groet, 
Martin Nuchelmans (directeur) 
 

 


