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 AGENDA   

 8 juli Studiedag, alle leerlingen vrij  

 11 t/m 15 juli Toetsweek vmbo-t 3 en havo 4  

 20 juli Cijferlijsten vmbo-t en havo  

 20 juli Diploma-uitreiking vmbo basis/pro  

 20 t/m 22 juli Mondelinge examens vmbo-t en havo  

 21 juli Rapporten SO en vmbo basis/pro  

 22 juli Diploma-uitreiking vmbo-t en havo  

 22 juli Calamiteitendag, alle leerlingen vrij  

 25 juli t/m 2 september Zomervakantie  

JULI 
2022 

NIEUWS UIT VUGHT 

GESLAAGDEN ENTREE-OPLEIDING 
Hoera! Dertien leerlingen zijn geslaagd en hebben hun mbo 1-

diploma behaald in een van de volgende profielen:  

• assistent verkoop/retail; 

• assistent horeca, voeding en voedingsindustrie; 

• assistent logistiek; 

• assistent dienstverlening en zorg.  

 

De leerlingen hebben een fantastische prestatie geleverd waar we 

allemaal trots op zijn. Nu op naar de volgende stap. Wij wensen 

jullie veel succes op het mbo of in een arbeidstraject. Hopelijk ko-

men jullie nog eens vertellen hoe jullie het met jullie gaat.  

 

Team vmbo basis/pro 
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Als school in samenwerking met onze leerlingen en ouders hebben wij de motivatie om kritisch naar onszelf te kijken en 

ons te blijven verbeteren. De afgelopen maanden zijn de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders en 

leerlingen. Het tevredenheidsonderzoek is een middel om feedback te verzamelen om onze ontwikkelpunten scherp te 

krijgen vanuit de ogen van onze leerlingen en hun ouders. Het nieuwe tevredenheidsonderzoek is vormgegeven aan de 

hand van de drie kernwaarden van Zuiderbos: Ik heb klasse, Ik werk samen en Ik ga op zoek. Ook is er extra aandacht voor 

de sociale veiligheid van onze leerlingen. Zo geeft het handvatten om het onderwijs en de processen er omheen te blijven 

ontwikkelen. 

 

Helaas is de respons dit jaar opnieuw lager dan verwacht, ondanks alle inzet om de vragenlijst zo toegankelijk mogelijk te 

maken. Suggesties om de respons te vergroten zijn zeer welkom. 

 

Desalniettemin delen we met trots dat de meeste leerlingen en de meeste ouders onze school als zeer positief waarderen. 

Op nagenoeg alle vragen van de tevredenheidsonderzoeken antwoordde meer dan 80% van de deelnemende leerlingen en 

ouders positief. Bij de ouders betrof dit vragen over de pedagogische aanpak, het aansluiten bij het leerniveau, de vakken-

nis van de leerkrachten, het stimuleren van reflecteren en de manier van aansturen. Ook op vragen over het contact tussen 

ouders en school en de informatievoorziening door school werd positief gereageerd. 

 

Natuurlijk zijn er altijd aandachts- en verbeterpunten. 87% van de ouders antwoordde positief op de vraag of hun kind zich 

veilig voelt op school. 83% van de SO- en 86% van de VSO-leerlingen voelt zich veilig tijdens de pauze. 86% van de SO- en 

93% van de VSO-leerlingen voelt zich veilig in de klas. De vraag of hun kind met plezier naar school gaat, werd door 71% 

van de ouders positief beantwoord. 73% van de SO- en 75% van de VSO-leerlingen is positief over de sfeer op school. 77% 

van de ouders gaf aan dat hun kind nooit gepest wordt op school. Van de ondervraagde SO-leerlingen gaf 75% aan meestal 

niet of zeker niet op school gepest te zijn de afgelopen maanden. Bij de VSO-leerlingen betrof dit 93%. Dit blijft een belang-

rijk aandachtspunt in het onderwijs, met name vanwege het motto van Zuiderbos: Ik mag ik en jij mag jij zijn. Gelukkig zijn 

alle ouders die contact hebben gezocht met school vanwege pesterijen positief over dit contact.   

 

Niet alleen het contact en overleg met ouders/verzorgers blijft belangrijk. 68% van de VSO-leerlingen is tevreden over wat 

op school geleerd wordt en 53% van de VSO-leerlingen antwoordde positief op de vraag of de leerkracht ervoor zorgt dat 

leerlingen afwisselende dingen doen in de les. 78% van de SO-leerlingen vindt dat de juffen/meesters goed opletten wat de 

leerling wel/niet zo goed kan. 71% van de SO-leerlingen gaf aan dat de juffen/meesters de OPP-doelen goed bespreken 

met hen en 77% van de VSO-leerlingen voelt zich serieus genomen door de leerkrachten. 76% van de VSO-leerlingen wordt 

door de leerkracht voldoende uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen. Uit deze antwoorden blijkt 

dat maatwerk en eigenaarschap bij de leerling belangrijk zijn. 

 

Al met al is het gemiddeld gegeven rapportcijfer door de ouders omhoog gegaan van een 8 naar een 8,1. De resultaten en 

de individuele opmerkingen worden meegenomen in het opstellen van de ontwikkelpunten voor komend schooljaar.  

 

Op de volgende pagina vindt u de grafieken. 

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN 2022 
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GRAFIEKEN TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN 2022 
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LOOPBAANORIËNTATIE VMBO 
Op vrijdag 24 juni kwam Jellis, tweedejaars student aan het 

CIOS in Sittard, in vmbo-t 3 een presentatie geven in het kader 

van loopbaanoriëntatie. Jellis vertelde dat hij na een algemeen 

eerste jaar gekozen heeft voor het profiel SCUB: Sportcoördi-

nator uniformberoepen. Komend schooljaar gaat Jellis stagelo-

pen in de gevangenis in Roermond. Als hij klaar is met zijn op-

leiding, hoopt hij zich verder te kunnen ontwikkelen bij de poli-

tie.  

Onze oud-leerling Roy heeft in vmbo 2 en 3 verteld over zijn 

studieloopbaan en zijn werk bij de Efteling. Na het behalen van 

zijn vmbo t-diploma heeft Roy de opleiding manager/

ondernemer horeca gevolgd op het Koning Willem I College. 

Hij werkt inmiddels al een aantal jaren in de horeca bij de Efte-

ling en is zich momenteel aan het oriënteren op andere func-

ties binnen de Efteling.  

EXCURSIE SLIGRO VMBO-T 3 
Op vrijdag 10 juni is vmbo-t 3 in het kader van het vak 

economie op excursie geweest naar de Sligro in  

Veghel. De directeur gaf ons een rondleiding door de 

groothandel. Op de versafdelingen kregen we uitleg 

over onder meer de producten en we mochten van 

alles proeven. Op de visafdeling mochten degenen die 

dit wilden een levende kreeft vasthouden. Aan het 

einde van de rondleiding kreeg iedereen een goodie-

bag met allerlei lekkers.    

SCHILDEREN VSO 
Afgelopen vijf weken is een aantal VSO-leerlingen van Zuiderbos 

bezig geweest met het maken van een abstract landschap. Er wa-

ren voorbeelden die niet zomaar nageschilderd zouden gaan wor-

den. Eerst was er aandacht voor de achtergrond en van lieverlee 

werd er steeds meer naar detail gewerkt. Het resultaat mag er 

zijn. Voor de nodige afwisseling waren er ook leerlingen die hun 

eigen weg zochten en tot een ander resultaat kwamen. Maar 

mooie resultaten zijn het, zie de foto. De kunstwerken zijn de ko-

mende tijd in de VSO-aula te bewonderen. 
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PLANNING AANGEPAST 
De planning van de nieuwbouw gaat anders lopen dan ver-

wacht. De start zou zijn op 7 september en tot voor kort za-

ten we prima op schema. Inmiddels is de omgevingsvergun-

ning aangevraagd en zijn we druk bezig met het zogenaamde 

technisch ontwerp: Waar komen de deuren? Staan alle mu-

ren goed? Wat komt er tegen de wanden? Wat komt er op de 

vloeren? Et cetera. Deze fase heeft langer geduurd dan ver-

wacht, maar het wordt een prachtig ontwerp: Goed werk 

heeft soms wat meer tijd nodig. De verwachting is nu dat de 

oplevering begin 2024 zal zijn. 

NIEUWBOUW 

GEVONDEN VOORWERPEN 
Bij de receptie staat een bak met gevonden voorwerpen. Is uw kind iets kwijt, dan kan het zomaar zijn dat het daar ligt. Laat 

uw kind vooral op tijd een kijkje nemen, want wat bij aanvang van de zomervakantie niet is opgehaald, zal naar een goed 

doel gebracht worden.  

OPEN DAGEN KWIC 
In het schooljaar 2022-2023 heeft het Koning Willem I  

College open dagen/avonden gepland op de volgende  

data/tijden: 

 

• Vrijdag 4 november van 16.00 tot 20.00 uur 

• Zaterdag 5 november van 10.00 tot 14.00 uur  

• Woensdag 1 februari van 16.00 tot 21.00 uur 

 

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het 

Koning Willem I College.  

GRAAG AANDACHT VOOR 

GRAAG AANDACHT VOOR 

https://www.kw1c.nl/
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Kimberley Roerdink heeft een kaartendeck ontworpen met 

vriendelijke reminders voor verbindend ouderschap.  

 

Kimberley: ‘In het ouderschap staat voor mij verbinding cen-

traal, ofwel de relatie tussen ouder en kind. Wederzijds respect, 

samenwerken en authentiek mogen zijn. Hoe mooi zou het zijn 

om alle kinderen op te laten groeien in vertrouwen en verbon-

denheid? Het ouderschap is prachtig en tegelijkertijd behoorlijk 

ingewikkeld. Het biedt een kans om te groeien als mens. En 

daar kan je soms best wat hulp bij gebruiken.’  

 

Het kaartendeck bestaat uit 52 kaarten, bedoeld om ouders/

opvoeders te herinneren aan wat belangrijk is. Voor meer infor-

matie of om het kaartendeck te bestellen kunt u hier klikken. 

IN DE MEDIA 

De Rosmalense Suzanne Rijken (17) is slim, spontaan en vrolijk. En ze heeft autisme. 

In mei 2021 begon ze met haar Instagram-account @autiesuus. Via dit account deelt 

Suzanne haar eigen ervaringen en geeft zij tips en informatie aan jongeren met en 

zonder autisme.  

@AUTIESUUS 

‘In hun nieuwe televisieserie Naakt voor de klas met de Sekszusjes keren de 

zussen Krista en Marcelle terug naar school om seksuele voorlichting anno 

2022 onder de loep te nemen. Luisteren ouders en docenten eigenlijk wel 

goed naar de behoefte van jongeren of is het stiekem wel fijn om het ge-

sprek niet aan te hoeven gaan? De Sekszusjes helpen ouders om opener met 

hun kinderen over seks te praten en gaan ook in gesprek met hun eigen ou-

ders. In Naakt voor de klas met de Sekszusjes doen de zusjes een poging de 

tieners van nu de seksuele voorlichting te geven die ze zelf zo hard gemist 

hebben.’ Bron: www.vpro.nl.  

 

Naakt voor de klas met de Sekszusjes is elke dinsdag om 21.20 uur te zien op NPO 3 en terug te kijken via www.npostart.nl.  

VERBINDEND OUDERSCHAP 

DE SEKSZUSJES 

https://kimberleyroerdink.nl/reminders-voor-verbindend-ouderschap-kaartendeck/
https://www.instagram.com/autiesuus/
http://www.vpro.nl/
http://www.npostart.nl/
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BIBLIOTHEEK 

De zomervakantie staat weer voor de deur en dus zijn er weer diverse vakantie

(doe)boeken verkrijgbaar, bijvoorbeeld van de makers van New Scientist voor kin-

deren van 8 tot 12 jaar.  

 

‘Ga mee op een knotsgekke ontdekkingsreis door het bijzondere zonnestelsel, het 

immense internet en ons waanzinnige brein. Tijdens deze reis kom je onder andere 

ook geniale getallen, machtige dinosauriërs en piepkleine microben tegen. Zo leer 

je wat we allemaal hebben ontdekt over de wondere wereld om ons heen. Wil je 

liever zelf aan de slag? Het boek zit vol met pittige puzzels en spannende proefjes.’  

 

Bron: www.bruna.nl.  

YOUNG SCIENTIST  
VAKANTIEBOEK 

IK MAG IK ZIJN 

SACHA VAN DER PUTTEN 

Ik werk als:  

Stagiaire SO2 (vanuit de PABO) 

Woonplaats:  

Heesch 

Ik woon in huis met:  

Mijn ouders, broertje en onze drie 

honden 

Hobby’s:  

Hockey, koken en wandelen 

Beste eigenschap:  

Geduldig 

Minder goede eigenschap:  

Te perfectionistisch 

 

Een hekel aan:  

Mensen die niet kunnen autorijden 

Bang voor:  

Kakkerlakken 

Favoriete eten:  

Mexicaans en Italiaans 

Favoriete muziek:  

Top 40 

Favoriete boek:  

Souvenirs 

Favoriete film:  

The Shawshank Redemption 

 

 

Favoriete website:  

Netflix 

Favoriete plek:  

Thuis 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

Hoe het team voor iedere leerling 

samenwerkt om het meeste uit zijn/

haar ontwikkeling te halen. 

http://www.bruna.nl/
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Ik woon in huis met:  

Mama en Patrick en de hond en 

Jent 

Mijn hobby’s zijn:  

Vissen 
Ik kan goed: 

Vissen 

Ik kan minder goed: 

Rekenen 

Lekkerste eten is: 

Snacks 

Mooie muziek is: 

Weet niet 

Een mooi boek is: 

Het geheimzinnige geschrift van 

Nostradamuis 

Favoriete film is: 

Weet niet 

Favoriete website is: 

YouTube 

Een fijne plek is: 

Buiten aan de waterkant 

Ik vind Zuiderbos: 

Leuk 

 

 

 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

BINK DE GROOT SO4 

IN DE WANDELGANGEN 

Leerling: ‘Jouw moeilijkheid is mijn makkelijkheid.’  
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