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januari 2020 
 
Gelukkig nieuwjaar! 
Het team van Mavo Doorn wenst iedereen een geweldig 2020! We hebben het kalenderjaar 
samen met leerlingen op spetterende wijze afgesloten op het Kerstgala en nu gaan we samen 
vol goede moed op weg in de tweede helft van dit schooljaar. 
 
Open dagen 
In januari organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs hun open 
dagen. Voor leerlingen (en hun ouders) die volgend schooljaar hun 
schoolloopbaan mogelijk op één van onze andere scholen voortzetten 
zetten we ze even op een rijtje:  
 

Mavo Doorn: 
 

 woensdag 15 januari 13.15-15.00 uur Open Lesmiddag (inschrijven via de site) 
 

 woensdag 22 januari 19.00-21.00 uur Open Avond Mavo Doorn 
 

 zaterdag 18 januari 10.30-13.00 uur Vakcollege Maarsbergen 
 

 zaterdag 25 januari 10.00-14.00 uur Openbaar vmbo/mavo Zeist (OVZ) 
 

 woensdag 22 januari 15.00-20.00 uur Openbaar Lyceum Zeist (OLZ) 
 
Meer info over de verschillende scholen en events kunt u vinden op de sites. 
 
Voor derde- en vierdeklassers organiseren een aantal VO-scholen een gezamenlijke scholenmarkt 
gericht op vervolgopleidingen op woensdag 12 februari van 19.00 tot 21.00 uur op het Christelijk 
College in Zeist. Vooral vierdeklassers zijn zich nu volop aan het oriënteren op hun vervolgopleiding. 
Houd daarbij de verschillende open dagen goed in de gaten! Voor vragen kunt u terecht bij onze 
decaan Marrit Posthuma. 
 

Havo-plannen 
Tot nu toe konden onze leerlingen in het eerste en tweede leerjaar Havo (of 
Havokansklas) doen en stroomden ze daarna door naar het OLZ om die 
route daar af te maken. M.i.v. volgend schooljaar kunnen deze leerlingen t/m 
hun eindexamen in Doorn blijven en hoeven dus niet meer tussentijds over 
te stappen. Daarmee komen we tegemoet aan een vaak door leerlingen en 
ouders geuite wens. Bovendien vonden we het zelf ook echt jammer om deze 
leerlingen al na twee jaren te zien vertrekken. 
In samenwerking met een aantal andere NUOVO-scholen ontwikkelen we nu 

onze eigen Havo route. Dit betekent voor de huidige leerlingen in het eerste en tweede leerjaar, dat 
zij in het derde leerjaar op onze school verder kunnen op Havoniveau om uiteindelijk bij ons hun 
Havo diploma in het vijfde leerjaar te gaan halen.  
Onze huidige vierdeklassers, die dit schooljaar Mavo-examen gaan doen, en overwegen om 
daarna verder te gaan in Havo-4, zullen dit op een andere Havo school moeten doen. Onze Havo 
route start komend schooljaar (2020-2021) voor het eerst tot en met het derde leerjaar. In 

http://doorn.osgs.nl/
https://osgs.doorn.nl/
http://vakcollege.osgs.nl/
http://vmbo.osgs.nl/
http://lyceum.osgs.nl/
mailto:mposthuma@mavodoorn.nl
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schooljaar 2021-2022 zullen we het Havo programma ook aanbieden aan de vierdeklassers en 
aan leerlingen, die de zgn. Havo top willen doen (twee jaar Havo na je Mavo diploma). In 
schooljaar 2022-2023 zal ons eerste examenjaar in Havo-5 zijn. 
 
Ondersteuningsplanraad (OPR) 
In de ondersteuningsplanraad (OPR) 
beslissen ouders, medewerkers en 
leerlingen mee over hoe alle scholen binnen 
ons samenwerkingsverband (SWV) zorgen 
dat er voor alle leerlingen in de regio een zo passend mogelijke onderwijsplek is. In het 
zogenaamde ondersteuningsplan (OP) staat o.a. hoe het geld en de expertise verdeeld wordt 
onder de scholen en hoe de scholen samenwerken in het optimaliseren van het Passend 
Onderwijs. (www.infowms.nl)   
In schooljaar ‘17-’18 is het OP vastgesteld voor een termijn van 4 jaar. Vorig schooljaar heeft de 
Onderwijsinspectie bekeken hoe de uitwerking van dit plan nu gaat. De uitkomsten van dit 
onderzoek verwachten we dit najaar. In het huidige schooljaar ligt de nadruk enerzijds op de Code 
Goed Bestuur/Good Governance die voorschrijft dat er een Raad van Toezicht komt voor het 
SWV bestaande uit onpartijdige toezichthouders. Dit najaar vindt de werving en selectie van leden 
van de nieuwe Raad van Toezicht plaats.  
Anderzijds richt de OPR zich op de werving van haar eigen leden. We hebben op dit moment plek 
voor 2 personeelsleden en 4 ouders en/of leerlingen. We zoeken mensen met hart voor Passend 
Onderwijs in onze regio. Vooral ouders/leerlingen en personeelsleden uit de volgende scholen 
wordt gevraagd te reageren. Hierdoor kan een vertegenwoordiging van elke school aan tafel 
zitten: Mavo Doorn en Vakcollege Maarsbergen, CCZ, CLZ, HNL, Jordan MLU, Beukenrode, 
Revius Wijk, Berg en Bosch. 
De OPR vraagt jaarlijks ongeveer zes dagdelen werk en geeft een passende vergoeding. Ervaring 
met beleidsstukken is niet noodzakelijk. Wanneer u iemand kent of bent met interesse kunt u dit 
kenbaar maken 
bij de MR van 
uw eigen school 
of via opr@swv-
vo-zou.nl   Meer 
informatie over 
de vacatures 
vindt u op 
www.swv-vo-
zou.nl/het-
swv/opr/opr-
zoekt-nieuwe-
leden/.    
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infowms.nl/
mailto:opr@swv-vo-zou.nl
mailto:opr@swv-vo-zou.nl
http://www.swv-vo-zou.nl/het-swv/opr/opr-zoekt-nieuwe-leden/
http://www.swv-vo-zou.nl/het-swv/opr/opr-zoekt-nieuwe-leden/
http://www.swv-vo-zou.nl/het-swv/opr/opr-zoekt-nieuwe-leden/
http://www.swv-vo-zou.nl/het-swv/opr/opr-zoekt-nieuwe-leden/
http://www.swv-vo-zou.nl/het-swv/opr/opr-zoekt-nieuwe-leden/
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Talent 
Deze docenten wil ik iedere vrijdag! Het Amsterdam Dance Event (ADE) is het grootste 
muziekconferentie, festival en ontmoetingspunt ter wereld voor de creatieve elektronische 
muziekindustrie. Dit jaar was het van 16 t/m 20 oktober. Helaas, weer niet tijdens de 
schoolvakantie. Als DJ/producer dus flink balen als je dan op school zit. Donderdag vanuit school 
door naar Amsterdam en daar optreden tijdens een showcase van een muziek label, gaat prima. 
De vrijdag was een ander dingetje. Gelukkig kon ik de vrijdag speciaal verlof krijgen voor de artist 
masterclass. Vrijdagochtend ben ik eerst bij een aantal verschillende ADE locaties geweest om 
apparatuur te bekijken en mensen te spreken. Daarna snel door naar de Armada University! Een 
onderdeel van Armada Music. Dat is het Nederlands platenlabel dat in 2003 door onder andere 
Armin van Buuren is opgericht. Bij de Armada University heb ik vijf uur Artist Masterclasses 
gevolgd. Het is echt heel gaaf om van mensen te leren die al een tijd in het vak zitten en veel 
tracks hebben uitgebracht! De bekendste docenten van mijn vrijdag waren Armin van Buuren en 
Ørjan Nilsen! 
Deze masterclass van Armin was echt de aller beste en informatiefste die ik ooit heb gehad! Het 
ging niet alleen over het maken van tracks, de opbouw, plug-ins en workflow. Hij vertelde ook 
heel veel over de dingen daar om heen. Super gaaf dat ik dit mee kon maken! 
Bastiaan D3a 
DJ BastiQ 
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Faalangst? 
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Iedereen heeft wel eens 
last van zenuwen of 
spanning voor een 
bepaalde taak waar een 
beoordeling of 
verwachting aan vastzit. 
Een beetje gezonde 
spanning is niet erg, want 
dat zorgt er voor dat je 
zorgvuldig en 
geconcentreerd werkt. 
Maar bij faalangst, de 
sterke angst om iets niet 
goed te doen, is dat juist 
niet het geval. Dan loopt 
de spanning veel te hoog 
op en daardoor presteer 
je juist minder goed. Dat is 
natuurlijk zonde en levert 
de leerling een vervelend gevoel op. 
Om die reden bieden we binnenkort een faalangstraining aan. De training besteedt aandacht aan 
het versterken van het zelfvertrouwen, vergroten van het positieve zelfbeeld en het leren omgaan 
met fouten maken. Daarbij is het voor de deelnemers fijn om te ervaren dat ze niet de enigen zijn, 
die dit lastig vinden. Door verschillende activiteiten ervaren de leerlingen dat je juist van je fouten 
kunt leren en dat ze de lat voor zichzelf niet onbereikbaar hoog hoeven te leggen. 
De training wordt in januari en februari op school gegeven door ervaren trainers van 
coachingsinstituut Zonnenberg&Klinkenberg De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van 80 
minuten in groepjes van maximaal 10 leerlingen. De training wordt aangeboden onder lestijd. Een 
leerling kan zichzelf aanmelden via de mentor. Uiteraard zullen mentoren ook zelf leerlingen 
benaderen. Voor vragen kunt u terecht bij onze zorgcoördinator Amarins Fledderus. 

 
Sport+ 
Om ook onze bovenbouwleerlingen volledig in hun 
sportieve behoefte te voorzien zijn we dit schooljaar op 
Mavo Doorn gestart met het aanbieden van een 
zogenaamd Sport + programma.  Het programma 
bestaat uit tien bijzondere sportieve activiteiten 
verdeeld over het schooljaar, die naast het reguliere 
programma gevolgd kunnen worden door alle 
leerlingen uit onze derde of vierde klas. Het geheel is 
facultatief, dus alleen leerlingen die dit helemaal zien 
zitten, doen mee. Dit alles onder de bezielende leiding 
van de twee mannen die zelf minstens even 
enthousiast worden als het over bewegen/sporten gaat, onze  sportdocenten Wouter van Ark en 
Remco van Veen. Zij waren vereerd, dat een grote groep leerlingen zich had opgegeven om deel 
te nemen aan de Sport + primeur. Deze topgroep bestaat namelijk uit 19 leerlingen, verdeeld over 
vrijwel alle bovenbouwklassen. 

https://www.zonnenbergklinkenberg.nl/
mailto:afledderus@mavodoorn.nl
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Inmiddels zitten de eerste activiteiten erop. De kick-off 
activiteit was er direct eentje die de toon zette, een 
bootcamp. Een bootcamp instructeur had de volledige 
inboedel van een sportschool meegenomen naar het 
zonnige Doornse Gat. Dit zette hij vakkundig in om onze 
leerlingen op allerlei manieren uit te dagen (zeg maar 
gerust, uit te putten). Zandzakken werden versleept, 
elastische banden werden uitgerekt en uiteraard werd 
over touwtjes en elkaar heen gesprongen. Een zeer 
uitdagende training! Spieren die normaal niet 
aangesproken worden, bleven nu zeker niet ongebruikt. 
Althans, dit bleek wel toen veel mensen de dagen erna 
op de vreemdste plekken last van de spierpijn bleken te 
hebben… 
De volgende activiteit vond plaats in Veenendaal, waar onze leerlingen zich uit konden leven in 
het trampolinepark The Maxx. Naast (uiteraard) vele grote aaneengesloten trampolines waren er 
foampits, klimladders en een groot trefbalveld. Hier konden onze leerlingen ook voor het eerst 
hun nieuwe sport + shirt aan. Dat zag er verrassend goed uit, jongens. 

Tenslotte ging de hele stoet richting Utrecht. Want…in 
de winter moet er worden geschaatst. We hadden 
natuurlijk kunnen wachten op vrieskou en bevroren 
sloten, maar op de Vechtse Banen waren we natuurlijk 
verzekerd van mooi ijs om op te schaatsen. Iedereen 
deed dit op zijn/haar eigen niveau. Dat verschilde van 
leerlingen die al schaatsende nog steun nodig hadden 
van een glijdend rekje tot leerlingen die in recordtijden 
hun rondjes aflegde. Een groot succes. Mede namens 
de inzet van een aantal ouders die hielpen bij het 
vervoer, dank! 
 

Op deze plek houden we u graag op de hoogte van alle sport+ activiteiten die nog aan bod komen. 
Om er maar vast een aantal te noemen: Lasergamen, waterskien, squash en een bezoek aan 
een wedstrijd van FC Utrecht.  
 
School Running Project 
Ook in 2020 zullen wij weer enthousiast verder gaan met het School Running Project. Op 4 januari 
hebben wij ons hardloopjaar al afgetrapt met de Florijn Winterloop in Woudenberg en het eerst 
volgende evenement is de Koploop in Amerongen op 16 mei. De Koploop wordt georganiseerd 
door Team Amazing en de opbrengst komt geheel ten goede aan de Roparun. Onze deelname 
zal gepaard gaan met een sponsoractie en we hopen natuurlijk met veel leerlingen aan de start 
te staan om een mooi bedrag op te halen voor het goede doel. Speciaal voor middelbare 
scholieren heeft Team Amazing een parcours van 3km uitgezet. De leerlingen lopen dus hun 
eigen wedstrijd met hun eigen klassement.  
Verder zijn we dit jaar genomineerd bij het Sportgala van de Utrechtse Heuvelrug in de categorie 
‘sportstimulansprijs’. Vanaf maandag 6 januari t/m donderdag 30 januari 8.00 uur kunnen de 
inwoners van de Utrechtse Heuvelrug hun stem uitbrengen via 
https://www.heuvelrug.nl/sportprijzen-2019 voor hun voorkeuren voor de Sportprijzen 2019. De 

https://www.heuvelrug.nl/sportprijzen-2019
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uitslag wordt uiteindelijk voor 50% bepaald door de stemmen van de inwoners en voor 50% door 
een jury. Kunnen wij op jullie stem rekenen? 
De bekendmaking en uitreiking van de Sportprijzen 2019 zal gebeuren tijdens het feestelijke 
Sportgala op vrijdagavond 7 februari in SCC de Binder in Leersum. 
 
Agenda komende periode 
 

1 vr 3-jan-20  Kerstvakantie  

      

2 ma 6-jan-20  NUOVO Nieuwjaars Event voor medewerkers   

2 vr 10-jan-20  Deadline inleveren profielwerkstukken D4   

2   14.15-15.35 Herkansingen D3 periode 1  

      

3 wo 15-jan-20 14.15 Stem van de leerling  

3 vr 17-jan-20 14.15-15.35 Herkansingen D3 periode 1  

      

4 wo 22-jan-20 19.00-21.00 Open Avond  

4 vr 24-jan-20  Start toetsweek D4  

 za     

5 ma 27-jan-20  Toetsweek D4  

      

6 wo 5-feb-20 12.00 Deadline invoeren cijfers SE3 vierde klassen  

      

7 ma 10-feb-20 12.00 Deadline opgeven herkansingen periode SE3 D4  

7 di 11-feb-20  Winterreis D4  

7 wo 12-feb-20 14.15 Stem van de leerling  

7   19.00-21.00 Scholenmarkt vervolgopleidingen voor derde- en 
vierdeklassers 

Zeist 

7 do 13-feb-20  Winterreis D4  

7 vr 14-feb-20  Winterreis D4  

      

8 wo 19-feb-20 14.15-15.35 Herkansingen periode SE3 D4  

8 do 20-feb-20 12.40-14.00 Herkansingen periode SE3 D4  

8 do 20-feb-20 19.30-22.30 Carnavalsdisco Doorn 

 vrij 21-feb-20  Krokusvakantie  

      

9 ma 24-feb-20  Krokusvakantie  

9 di 25-feb-20  Krokusvakantie  

9 wo 26-feb-20  Krokusvakantie  

9 do 27-feb-20  Krokusvakantie  

9 vr 28-feb-20  Krokusvakantie  
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# ma 2-mrt-20  Toetsvrije dag  

# do 5-mrt-20 19.30-21.30 Presentatie profielwerkstukken D4  

      

# wo 11-mrt-20 14.15 Stem van de leerling  

      

# wo 25-mrt-20 12.00 Deadline invoeren cijfers rapport 2  

# do 26-mrt-20  Rapport 2 uitdelen  

    Inschrijven docentenspreekuur in Magister open  

   15.00-17.00 Rapportvergaderingen D1 en D2  

      

# ma 30-mrt-20  Centrale toetsweek D4  

#   12.00 Deadline inschrijven docentenspreekuur  

# di 31-mrt-20  Londenreis D3  

# wo 1-apr-20  Londenreis D3  

# do 2-apr-20  Londenreis D3  

# vr 3-apr-20  Rooster docentenspreekuur in Magister  

#    Terugkeer Londenreis D3  

      

# ma 6-apr-20 12.00 Deadline invoeren cijfers SE4-periode  

# wo 8-apr-20 14.15 Stem van de leerling  

#    Docentenspreekuur rapport   

# do 9-apr-20  Herkansingen D4   

# vr 10-apr-20  Pasen  

      

# ma 13-apr-20  Pasen  

# di 14-apr-20  Herkansingen D4  

 


