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Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. We versturen die vijf keer per 
schooljaar om u te informeren over wetenswaardige schoolzaken. 
 
Start schooljaar  
Het schooljaar is op Mavo Doorn goed van start gegaan. De vaart zit er inmiddels goed in. We 
kijken terug op bijzonder geslaagde en berengezellige introductiedagen voor onze nieuwe 
eersteklassers in Soest en op zeer goed bezochte informatie-avonden voor de ouders van de 
verschillende leerjaren. Het eerste feest was gisteren een feit en de herfstvakantie staat voor de 
deur. Kortom, we hebben er weer helemaal zin in en gaan er een mooi schooljaar van maken! 
 
Even voorstellen … 

Het team van Mavo Doorn is uitgebreid 
met drie enthousiaste nieuwe collega’s. Zij 
stellen zich hier even aan u voor. 
 
Daniel Koelink (Nederlands) 
Welkom! Welkom is het woord dat aan het 
begin van al mijn lessen op het bord staat.  
Rechtsboven. Onder de datum.  
De afgelopen weken heb ik met veel 
plezier kennis gemaakt met Mavo Doorn. 
Met de leerlingen, met de leraren, de 
ondersteuners, en ook met meerdere 
ouders. Ik voelde mij vanaf het eerste 
moment welkom en op mijn plek.  
Inmiddels sta ik tien jaar met veel plezier 
voor de klas. Ik woon samen met mijn 

vrouw en onze twee kinderen in Culemborg. Iedere dag stap ik tussen zeven uur en half acht op 
de fiets om de pont te pakken. Na een uurtje slingeren tussen de boomgaarden kom ik dan aan 
in Doorn.  
In de zomer van 2015 verhuisden we met het gezin naar Aruba. Ik ging lesgeven op het 
Mariacollege in Oranjestad. Mijn vrouw zit in het basisonderwijs en ging lesgeven aan een groep 
5. Waarom 40 jaar in Nederland werken als we ook een paar jaar in het buitenland kunnen 
doorbrengen? Dit was onze motivatie om te gaan kijken naar een baan over de landgrens. Als 
docent Nederlands kan je niet kiezen uit veel plekken op de wereld om te werken. Een stukje van 
het koninkrijk te verkennen leek ons leuk en daarom vertrokken we in de zomer van 2015 naar 
Aruba.  
Vorige zomer zijn we teruggekomen na twee jaar met veel plezier op het One Happy Island te 
hebben genoten van een dushi bida. Na het avontuur in Aruba ben ik gaan werken in Utrecht op 
een nieuwe school die moet uitgroeien tot 2000 leerlingen. Omdat kleinschaligheid veel beter bij 
mij past heb ik gesolliciteerd bij Mavo Doorn. Het komend jaar geef ik les aan leerjaar 1, 2 en 3. 
Ook ben ik mentor van 3B. Ik kijk er naar uit om u te moeten. U bent altijd welkom.  
 
 
 
 

v.l.n.r. Amarins, Petra, Daniel 
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Amarins Fledderus (orthopedagoog/zorgcoördinator) 

Even voorstellen, mijn naam is Amarins Fledderus en sinds dit schooljaar ben ik werkzaam als  

zorgcoördinator en orthopedagoog op MAVO Doorn. Ik werk twee dagen in Doorn en daarnaast 

drie dagen op een andere middelbare school, wat maakt dat ik fulltime bezig ben het organiseren 

en bieden van ondersteuning op maat voor jongeren die daar gebaat bij zijn. Met het uitgangspunt 

dat de jongeren zich veilig voelen, de school met een diploma op zak verlaten en met een goed 

gevoel terugkijken op hun middelbare school periode.  

In de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat we – alle betrokkenen bij een jongere – elkaar altijd 

kunnen (terug)vinden en met elkaar kunnen samenwerken, als we ons gemeenschappelijke doel 

maar voor ogen houden: de jongere en zijn/haar welbevinden. Ik vertrouw erop dat ons dit ook 

lukt op MAVO Doorn en we gezamenlijk ons doel kunnen bereiken!  

 

Petra Voots (beeldende vorming/CKV) 
Enthousiast ben ik in augustus gestart als docent Beeldende Vorming/CKV op Mavo Doorn. 
Dit is heel iets anders dan op Vlieland wonen en daar in je atelier rustig werken en lesgeven. Het 
eilandleven is mooi, maar het was tijd om de horizon te verbreden. Een aantal jaren geleden ben 
ik met mijn 3 puberende kinderen verhuisd naar de regio Utrecht.  
Naast het maken van mijn eigen kunst (schilderijen, collages, objecten) heb ik lesgeven altijd erg 
leuk, inspirerend en nuttig gevonden. 
Tijdens mijn lessen op Mavo Doorn probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met de 
leefwereld van de leerlingen. Ik maak een koppeling met de kunstgeschiedenis en laat de 
opdrachten hier op aansluiten.  
De leerlingen en ik leren elkaar steeds beter kennen. De vrijheid binnen de grenzen wordt 
duidelijk en dat komt ons allen ten goede. 
Mijn eerste indruk van de school is erg positief. De leerlingen zijn open, eerlijk en niet op hun 
mondje gevallen. Daar herken ik wel iets in. We bewegen samen naar een mooie creatieve 
toekomst.  
Ik hoop u snel persoonlijk te ontmoeten. Tot ziens! 

 
Stip-uren en Persoonlijk keuzebudget 
In de CAO voor docenten in het voortgezet onderwijs is bepaald dat een docent bij een volledige 
aanstelling een individueel keuzebudget heeft van 50 klokuren per jaar. Iedere docent maakt zelf 
de keuze hoe deze uren worden ingezet, maar de meeste docenten kiezen er voor om deze uren 
op te nemen in de vorm van verlof. Daardoor merken de leerlingen en u soms dat een docent er 
niet is, terwijl die niet ziek is of naar een studiedag. In dat geval worden die lessen ingeroosterd 
als zgn. stip-uren, waarbij iemand anders die les opvangt. De afspraak daarbij is, dat leerlingen 
met een opdracht van de vakdocent 40 minuten aan het betreffende vak werken en de andere 40 
minuten aan flexwerk werken. 
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Gratis softwarepakket voor leerlingen 

Al onze leerlingen kunnen gratis gebruik maken 
van het MS Office softwarepakket. Daartoe 
moeten ze naar webmail.osgs.nl en daar 
inloggen met hun school-emailadres. Dat is hun 
leerlingnummer (te vinden in Magister) met daar 
achter @osgs.nl (dus bijvoorbeeld 
00000@osgs.nl). Daarna klikken op “volgende” 
en in het volgende venster het wachtwoord 
gebruiken dat leerlingen gebruiken om op school 
in te loggen op de PC. 
 

Mavo Doorn Planagenda 
Een van de eerste basisvaardigheden die wij leerlingen willen leren is plannen. We zien 
verschillende manieren van plannen voorbijkomen. De ene vindt het fijn in Magister te kijken en 
de ander maakt een gestructureerd overzicht met allerlei kleuren.  
Mavo Doorn heeft nu een eigen agenda 
ontwikkeld. Die hebben we zo ingericht dat het 
aansluit op ons onderwijssysteem, lesrooster en 
ons idee over hoe je een  goede planning maakt. 
Bij de flexuren staat bijvoorbeeld de vraag “Wat ga 
ik doen?” en bij de lessen de vraag “Wat moet ik af 
hebben/leren?”. Alle eerstejaarsleerlingen hebben 
de agenda gekregen. Zij leren deze manier van 
plannen in de mentorlessen. Omdat we denken dat 
veel leerlingen uit leerjaar 2,3 en 4 een eigen 
manier van plannen hebben ontwikkeld is de 
agenda voor hun optioneel beschikbaar. Zij 
kunnen hem voor €12,50 kopen bij Menno Horst 

 
Mijneindexamen.nl 

 
Mijneindexamen.nl is weer beschikbaar voor 
examenkandidaten. Ze kunnen daar hun 
examenrooster op maat samenstellen door 
niveau en vakkenpakket te selecteren. Bij 
ieder vak worden de toegestane 
hulpmiddelen weergegeven en na afname is 
een link naar de examendocumenten 
beschikbaar. Daarnaast geeft de site 
praktische info ter voorbereiding op de 
examens en over de rekentoets. 

mailto:00000@osgs.nl
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Raadgevend rerendum 
Pauzes brengen onze leerlingen in de 
kantine of buiten door. I.v.m. 
ruimtegebrek stonden we voorheen toe 
dat leerlingen de pauzes ook op de 
bovenverdieping mochten doorbrengen. 
Dat leverde voor surveillanten een 
onoverzichtelijke situatie en veel rommel 
op en daarom wilden we dat besluit nu 
terugdraaien. Daar dachten onze 
leerlingen echter anders over en zij 
organiseerden een referendum. De 
uitkomst daarvan was dat een overweldigende meerderheid van leerlingen wil dat er ook op de 
bovenverdieping gepauzeerd mag worden. We hebben voor na de herfstvakantie een 
proefperiode van drie weken afgesproken, waarbij er onder voorwaarden boven gepauzeerd mag 
worden. Leerlingen gaan er daarbij zelf op toezien dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken 
houdt. 
 
Agenda komende periode 
In onderstaand overzicht staat drie keer dat we op een bepaalde dag vanwege bezoeken door 
de basisscholen met een ingekort ‘sprintrooster’ werken. Het rooster ziet er op die dagen als volgt 
uit: 

 
Flex-uur 08.30 - 09.00 
1e les  09.00 - 09.50 
Pauze 
2e les  10.05 - 10.55 
3e les  10.55 - 11.45 
Pauze 
Flex-uur 12.00 - 12.30 
 

43 vr 26-okt-18   Herfstvakantie 

          

44 ma 29-okt-18   Toetsvrije dag 

44 wo 31-okt-18 14.15 Stem van de leerling 

44 vr 2-nov-18   Scholengroepbrede studiedag team, lesvrije dag voor leeringen 

          

47 vr 23-nov-18   Studiekeuzebeurs Utrecht voor derde klassen 

          

48 di 27-nov-18 12.00 Deadline invoeren cijfers rapport 1 

48 vr 30-nov-18   Eerste rapport mee naar huis voor eerste, tweede en derde klassen 

48   30-nov-18   Inschrijven voor docentenspreekuur in Magister open 
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49 ma 3-dec-18 12.00 Deadline inschrijven docentenspreekuur in Magister 

49 do 6-dec-18   Sprintrooster 

49 vr 7-dec-18   Rooster docentenspreekuur in Magister 

          

50 ma 10-dec-18   Maatschappelijke stage derde klassen 

50 di 11-dec-18   Maatschappelijke stage derde klassen 

50   11-dec-18   Sprintrooster 

50   11-dec-18 
15.30-
22.00 Docentenspreekuur eerste rapport 

50 wo 12-dec-18   Maatschappelijke stage derde klassen 

50 do 13-dec-18   Maatschappelijke stage derde klassen 

50 vr 14-dec-18   Maatschappelijke stage derde klassen 

          

51 wo 19-dec-18 14.15 Stem van de leerling 

51 do 20-dec-18   Kerstgala in Studio A12 in Bunnik 

51 vr 21-dec-18   Kerstactiviteiten per klas 

          

52 ma 24-dec-18   Kerstvakantie 
 
Het team van Mavo Doorn wenst iedereen vast een heerlijke herfstvakantie! 
 

 


