Nummer 8 22 december 2017
NUMichaël is een tweewekelijks informatiebulletin voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel van het
Michaël college. Wij willen jullie via dit bulletin informeren over activiteiten op onze school en over de
achtergronden van ons onderwijs. Daarnaast zullen wij in woord en beeld verslag doen van die activiteiten, zodat
wij allen een actueel en levendig beeld krijgen van de school die wij samen vorm geven.
Datum

tijd

Ma 25 dec t/m vr 5
jan
Ma 8 januari

20.00 uur

Di 9 januari

19.30 uur

Onderwerp

Locatie

Kerstvakantie

20.00 uur
Wo 10 en do 11 jan
Do 11 jan
Ma 15 jan

19.00-22.00 uur
13.30-17.30 uur
19.00 uur

Wo 17 jan
Di 23 jan
Wo 24 jan
Do 25 jan

08.15-16.00 uur
20.00-22.00 uur
14.00-16.00 uur
20.00-22.00 uur

Voorlichting voor nieuwe ouders vrijeschool
Oosterhout
 Voorlichting voor nieuwe ouders basisscholen
Zevenbergen e.o.
 Voorlichting voor nieuwe ouders basisscholen
Etten Leur
Klas 10: (V)MBO Beroepenmarkt
Studiemiddag. Leerlingen vrij na 13.00 uur
Voorlichting voor nieuwe ouders Lage Zwaluwe
e.o.
Klas 10: Excursie Rijksmuseum
Klas 10: Ouderavond
Inloopmiddag klas 6 / groep 8 leerlingen
Klas 11 en 12: Ouderavond

De Strijene, Ganzendonk 4,
Oosterhout
De Neerhof, Bloedkoraal 1,
Zevenbergen
Centrum De Baai,
Lucaserf 2, Etten Leur
Scala, Teteringen
De Grienden, Nieuwstraat 8,
Lage Zwaluwe
Amsterdam
Michaël college
Michaël college
Michaël college

Stages klas 9, 10 en 12

Nieuws van de sectie Nederlands

door Loraine Rijnenberg, docent en stagecoördinator
De afgelopen maanden zijn onze leerlingen van klas 9, 10
en 12 actief op zoek gegaan naar een stageplaats. De
stage is een belangrijk onderdeel van ons vrijeschoolprogramma, omdat leerlingen daar in contact komen met
andere doelgroepen, kennis opdoen in de maatschappij,
leren reflecteren op eigen gedrag en klas 12 zich ook
voorbereid op het eindwerkstuk.
Ook leren de leerlingen door op zoek te gaan naar een
stageplek zichzelf te presenteren en ontwikkelen zij een
stukje zelfstandigheid.
Helaas heeft nog niet iedere leerling een stage voor de
deadline van 15-12-2017 kunnen vinden. Veel leerlingen
hebben daarbij hulp gevraagd aan de mentor of de
stagecoördinator, maar helaas heeft ook een aantal
leerlingen nog geen actie ondernomen.
Wij willen de leerlingen verzoeken om hulp aan ouders,
mentor of coördinator te vragen. En ook aan u als ouder
de vraag stellen, uw kind waar nog nodig te
ondersteunen in de zoektocht naar een stage. En uiterlijk
12-01-2017 alsnog het stageformulier ondertekend in te
leveren.
Voor vragen kunnen jullie terecht bij Loraine Rijnenberg.
L.rijenberg@michaelcollege.nl

door Anke Bakker, docent
Lezen in het Vlaams
Vele leerlingen in klas 10HV en 11 zijn de uitdaging
aangegaan: lezen in het Vlaams. De populaire Vlaamse
schrijfster Griet op de Beeck zal op woensdag 14 maart
2018 de hoofdgast zijn bij de interactieve literaire
talkshow Boekenweek Live!. Haar boek Vele hemels
boven de zevende zal centraal staan tijdens de
uitzending en dat zijn onze leerlingen nu aan het lezen.
Na het lezen maken ze alleen of in groepjes een creatie
bij het boek, waarvan we enkele op zullen sturen naar
de organisatie, in de hoop uitgenodigd te worden voor
de opname van de talkshow.
Het is een mooi boek om je in te verdiepen tijdens
deze donkere, maar ook knusse dagen. Ik wens
iedereen dan ook veel leesplezier!
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door Laura Snellink, docent
De leerlingen uit klas 7 doen mee aan de
voorleeswedstrijd van Read2me. Deze wedstrijd
verloopt in meerdere rondes; de klassenronde, de
schoolronde, de bibliotheekronde, de provinciale
ronde en afsluitend de nationale ronde!
De weken rondom de Kerst zijn we druk bezig met de
eerste ronde. In elke klas hebben leerlingen
aangegeven of ze mee willen doen met de wedstrijd.

Natuurlijk komt daarbij de school aan de orde. Maar
daarnaast kan het op het hele leven betrekking hebben.
Het gesprek vindt plaats op een moment dat de leerling
meer en meer gaat deelnemen aan het maatschappelijke
leven. Brommer rijden, werken, uitgaan etc. worden deel
van het leven. Maar hoe is het met jezelf? Wat zijn je
idealen? Wat zou je willen in de toekomst? Hoe kijk je
naar de school? Allemaal vragen die aan de orde kunnen
komen.

Deze leerlingen gaan dan in de klas hun gekozen
fragment, uit hun gekozen boek, voorlezen. De rest
van de klas is samen met de docent de jury. De twee
beste leerlingen worden gekozen en zij gaan op
vrijdag 26 januari strijden tegen de winnaars uit de
andere klassen.
Wij wensen iedereen heel veel succes!

Plusklas
door Harrie Hens, docent
Na de kerstvakantie start de Plusklas.
Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen hebben
samen met dhr. Hens, docent Plusklas, de thema’s
bepaald.
De 7e klassers vormen een groep met als onderwerp:
Fotografie, Scheikunde en Kunst.
De 8e klassers vormen de andere groep en hebben als
onderwerpen: Fotografie, Architectuur, Scheikunde
en Psychologie.

Ster-moment
Het gesprek is geen beoordeling in welke zin dan ook. De
leerkrachten die de gesprekken voeren stellen zich vooral
dienstbaar en voor wat betreft hun eigen visie
terughoudend op. Het gaat erom wat de leerling vindt en
hoe de leerling over dingen denkt. Ook wanneer de
ouders of verzorgers erbij zijn is dit de bedoeling. Ouders
zijn toehoorders en geen actief deelnemer aan het
gesprek. De ervaring leert dat ouders deze gesprekken
als heel speciaal ervaren. Er worden soms dingen
uitgesproken die thuis nooit gezegd zijn. Plotseling
kunnen ouders ervaren dat hun kind gegroeid is en
werkelijk een eigen visie uitspreekt. Dat wordt vaak als
heel indrukwekkend voor alle partijen ervaren.

Deze combinatie van onderwerpen levert genoeg
mogelijkheid tot onderzoek en vormgeven.
Iedere week gedurende ca. 20 weken gaan zij 1 uur in
de week aan de slag.

Het tiende klas gesprek is daarmee een bijzonder
moment in de schooltijd waarvoor in de school ruimte
wordt gemaakt en waar de leerkrachten graag hun tijd
aan geven. Maar voor alles gaat het om de jonge mens
die de ruimte krijgt om zijn eigen visie, gedachten,
belevingen of idealen te verwoorden. De komende tijd
zullen de mentoren van de tiende klassen deze
gesprekken op school , met ouders/ verzorgers gaan
voeren.

Roosterwijziging na de Kerstvakantie
Om meer rust te creëren na de periodelessen is
besloten om de kleine pauze weer direct na de
periode te houden. Let op: dit geldt niet voor klas 11
en 12 i.v.m. hun lessen op Markenhage. Het rooster
voor klas 7 t/m 10 ziet er dan als volgt uit:
1e uur 8.30 – 9.20 uur 5e uur 12.10 – 13.00 uur
2e uur 9.20 – 10.10 uur Pauze 13.00 – 13.30 uur
Pauze 10.10 – 10.30 uur 6e uur 13.30 – 14.20 uur
3e uur 10.30 – 11.20 uur 7e uur 14.20 – 15.10 uur
4e uur 11.20 – 12.10 uur 8e uur 15.10 – 16.00 uur

10e Klasgesprekken
door Femke Wareman, coördinator Bovenbouw
Na de Kerstvakantie zullen de 10e klasgesprekken
gaan plaatsvinden.
In de tiende klas worden door de mentoren van de
verschillende klassen individuele gesprekken met de
leerlingen gevoerd. Dit gesprek vindt plaats op school
met de ouder(s) of verzorger(s).
De ouders/verzorgers die bij het gesprek aanwezig
zijn, wordt gevraagd zich luisterend op te stellen. Het
gesprek zelf wordt gevoerd door de leerling en de
mentor(en). Het gesprek, dat ongeveer een uur
duurt, heeft tot doel de leerling de mogelijkheid te
geven om een diepgaander gesprek over zijn/ haar
leven te voeren.
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Kerstviering 2017
“Het geesteslicht te dragen
in de winternacht der wereld,
mijn hartendrang streeft het gelukzalig na,
opdat zielenkiemen lichtend
in wereldgronden wortelen,
En Gods woord in het duister van de zinnen
openbarend al het zijn doorklinkt”

Kersttijd
De tijd van tradities. De tijd van lichtjes en een
warme haard, misschien wel een kerstboom met
cadeautjes eronder. Een mooie jurk. Een visite hier,
een borrel daar.

In een schaarsverlichte aula verzamelden zich vanmorgen
alle leerlingen, docenten en medewerkers voor de
kerstviering. Zang werd afgewisseld met verhalen en ook
de schoolband liet van zich horen. Onder het genot van
kleine versnaperingen sloten de klassen het jaar af.
Namens ons allemaal wensen wij u hele fijne kerstdagen,
een spetterend oud en nieuw en een heerlijke vakantie.

Als we niet alert zijn kunnen we zomaar meegesleurd
worden in al het feestgedruis.
Terwijl het ook juist zo’n geschikte tijd is voor
bezinning, voor het zoeken naar zingeving. Van het
naar binnen gaan, verstilling zoeken in onszelf.
Wist u dat de tijd tussen 25 december en 6 januari de
12 Heilige Nachten worden genoemd?
Iedere nacht in deze periode zou een droom geven
die een voorspelling doet van de komende 12
maanden. Hoe bijzonder is dat!
Meer over de achtergrond van deze heilige nachten
en hoe u deze zelf zou kunnen beleven vindt u op
onderstaande linken. Alsmede een link over wat
Oudjaarsavond nu zo bijzonder maakt.
Wij wensen u een fijne komende periode met tijd
voor ontspanning en tijd voor bezinning.
En alle goeds voor 2018!
De VOBW
http://zonnejaar.antrovista.com/index.php?item=18
0&r=1&s=1&a=&b=&t=
http://jaarfeesten.blogspot.com/2011/01/de-12heilige-nachten.html
http://zonnejaar.antrovista.com/index.php?item=18
9&r=1&s=1&a=&b=&t=
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