
 
 
 
Aan de werkers van team 2 en hun 
ouders/verzorgers 
 
 
 
Bilthoven, 22 augustus 2018 
 
 
 
Betreft: Aanvullende informatie introweek en data schooljaar 2018-2019 
 
Beste werkers, ouders/verzorgers, 
 
Naast de algemene brief ontvangen jullie hierbij de beloofde aanvullende 
informatie. Je hebt hopelijk een fijne vakantie achter de rug, maar die loopt nu ten 
einde. Volgende week gaan we weer lekker van start met een nieuw schooljaar. 
Voor de werkers uit leerjaar 3 een nieuwe fase op de Werkplaats. Dit betekent dat 
er veel nieuwe dingen op jullie af zullen komen. De teammedewerkers doen er 
alles aan om ervoor te zorgen dat jullie je zo snel mogelijk thuis voelen. Werkers 
uit leerjaar 4 gaan ook een spannend jaar tegemoet; het hele schooljaar zal in het 
teken staan van het eindexamen. 
 
Om er voor te zorgen dat je niks vergeet en iedereen weet wat de bedoeling is 
volgen nu wat mededelingen. Lees ze goed en noteer eventueel de data. 
 
Schooltijden in de introweek:  
 Leerjaar 3 Leerjaar 4 
Dinsdag Intakegesprekken op 

uitnodiging 
9.15-13.00 

Woensdag Intakegesprekken op 
uitnodiging 

8.35-14.00; fiets mee 

Donderdag 8.35-15.00  8.35-15.00; sportkleding mee 
 

Vrijdag 8.35-15.00  8.35-12.00; ’s Middags 
thuisopdracht Maatschappijleer  

 
Het programma voor de eerste week, de introductieweek, ontvang je op school. Je 
zult veel tijd doorbrengen met je mentor en daarnaast krijg je alle gelegenheid om 
het schooljaar goed te starten, met een heel afwisselend programma en je klas.  
Voor leerjaar 3 geldt dat we starten met een kennismakingsgesprek met jou, je 
ouders en de mentoren. We gaan elkaar goed leren kennen, dat is het doel van 
deze week. Donderdag en vrijdag is er een introductieprogramma. 
Voor leerjaar 4 staat deze week vooral in het teken van het sectorwerkstuk en 
teambuilding. We trekken er ook op uit. Wat we precies gaan doen hoor je 
dinsdag. Wel heb je deze week een goede fiets nodig.  
 
Hieronder geef ik even aan wat je dinsdag of donderdag nog meer mee moet 
brengen voor de introductiedagen. 
Voor werkers uit leerjaar 3 en 4: 

• Alvast (een deel van) je boeken. 
• Etui met pen, potlood, kleurtjes en andere inhoud. 

 
 



Tenslotte nog een aantal tips, vragen en mededelingen, ook belangrijke 
data: 

• Kaft alle (leer-)boeken.  
• Schrijf daarnaast met potlood je naam in ieder boek. Schrijf met dikke stift 

je naam en klas op je werkboeken en op de buitenkaft van de leerboeken. 
• Je hoeft geen agenda aan te schaffen, maar als je het prettig vindt om met 

een agenda te werken mag dat natuurlijk wel. 
• Data van de informatieavonden staan ook in de algemene brief. Tijdens de 

informatieavond zullen de mentoren aan ouders vragen wie 
klankbordouders voor team 2 willen zijn. Voor ouders die het leuk vinden 
om actief te zijn binnen de school wellicht een idee om alvast over na te 
denken. 

• Verdere belangrijke data staan in de teamwijzer die op de website komt te 
staan. 

• Ouders van beide leerjaren verzoeken we nu alvast na te denken, of ze 
misschien een stageplaats hebben voor de derdejaars in de week van  
12-16 november. Tijdens de eerste informatieavond zullen we je er naar 
vragen. 

• De uitnodiging voor het intakegesprek leerjaar 3 (werker, ouders, mentoren 
hebben jullie ontvangen. Onderaan deze brief staat een vragenlijst die dient 
als basis van het gesprek. Fijn als jullie die van tevoren willen doornemen 
en invullen. 

 
Tot slot de data van dit schooljaar waarop we alle ouders en werkers op 
school verwachten, gelieve deze alvast in de agenda te noteren: 
 

- De informatieavonden (Werkers verplicht aanwezig):  
o Dinsdag 4 september van 19.30-21.00 voor leerjaar 3 
o Donderdag 6 september van 19.30-21.00 voor leerjaar 4 

- Presentaties van de stage (leerjaar 3, werkers zijn natuurlijk ook 
aanwezig):  

o Maandag 19 november van 15.00-16.00 
- Presentaties van het Sectorwerkstuk (leerjaar 4; ook de werkers uit leerjaar 

3 zijn hier verplicht bij aanwezig) 
o Woensdag 28 november van 13.30-15.30 

- MBO Scholenmarkt (voor leerjaar 3 en 4, werkers zijn ook verplicht 
aanwezig) 

o Woensdag 13 februari 2019 van 19.30-21.00 uur 
- Informatieavond (alleen voor ouders, leerjaar 3 en 4) 

o Woensdag 20  februari van 19.30- 21.30 uur. Met workshops en 
informatie over de Ardennenweek 

- Diploma uitreiking (leerjaar 4; 5 gasten per werker) 
o Dinsdag 2 juli van 14.00-16.00 uur  

- Pitch: WPCV (leerjaar 3, door de werkers, ouders aanwezig) 
o Maandag 8 juli van 13.30-15.30 uur 

 
Met vragen of opmerkingen kun je natuurlijk altijd bij de mentor of bij mij terecht. 
Rest mij jullie nog een paar heerlijke vakantiedagen toe te wensen en graag tot 
dinsdag 28 augustus! 
 
Veel groeten uit een best nog lege school, 
mede namens de mentoren Laurens en Nancy (3A) Wendie en Quint (3B), Marne 
en Constance (4A), Bea en Mohamed (4B), Ingmar, Janine, Anja, en de 
teamassistent Peter, 
 
Adriane de Graaf 
Teamleider team 2 
a.degraaf@wpkeesboeke.nl  



Vragen voor nieuwe derdejaars en hun ouders/verzorgers. 
Ter voorbereiding van het eerste ouder-werker gesprek. 
Om je schoolloopbaan in team 2 goed te kunnen starten zou het fijn zijn wanneer 
je, als voorbereiding op het eerste gesprek dat je samen met je ouders met je 
mentor hebt, de volgende vragen thuis bespreekt en dit werkblad ingevuld 
meeneemt. 
 
1. Samenwerken: 

Wat kun je goed bij het samenwerken? 
 
 

 
Wat vind je moeilijk bij het samenwerken? 

 
 
 

 
2. De aanpak van je werk 

Kun je vertellen hoe goed je al bent in plannen? 
 
 

 
Kon je altijd makkelijk aan het werk gaan? Zo ja, hoe deed je dat? Zo nee,  
waardoor kwam dat? 

 
 

 
In welke dingen ben je heel goed? Bijvoorbeeld netjes werken, goed 
doorwerken. 

 
 

 
Zijn er dingen die je moeilijk vindt bij de aanpak van je werk? Welke? 

 
 

 
 
3. Wat is er nodig om er voor te zorgen dat je goed kunt werken? 

Wat kun je zelf doen? 
 
 

 
 
Wat kan je werkgroepje doen? 

 
 

 
Wat kunnen de medewerkers doen? 

 
 
 

 
 
 
 
 



4. Zijn er bijzonderheden bij het leren waar we samen rekening mee 
moeten houden? Welke? 
 
 
 

 
5. Zijn er vakken/soorten opdrachten die je lastig vindt? Welke? 

 
 
 
 

6. Welke verwachtingen heb je van dit schooljaar? Wat wil je in de 
toekomst bereiken? 
 
 
 

 
7. Wat moeten je mentoren en het team nog meer over jou weten? 

 
 
 

 
8. Deze vraag is voor de ouders. We zouden het fijn vinden om onze 

lessen op school aan te vullen met gastcolleges of workshops, gegeven 
door ouders. Denk aan een les over “hoe werkt een bank” of “wat komt 
er kijken bij het maken van een krant”; het kan van alles zijn. Mocht u 
een leuke les kunnen geven, of eventueel een cursus voor WP talent, 
dan kunt u dat hieronder aangeven.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


