
 

 

Nr. 09    16 november 2018 
Inhoud 

Nr. 09    16 november 2018 ............................................................................................................................................................................... 1 

ALGEMEEN ..................................................................................................................................................................................................... 1 

Afwezigheid leerlingen. ................................................................................................................................................................................ 1 

Pittige plustorens ......................................................................................................................................................................................... 1 

Veluwse Onderwijsgroep: onderwijs voor alle leerlingen ............................................................................................................................ 2 

Jaarverslag 2017-2018 .................................................................................................................................................................................. 2 

Privacy voorkeuren registreren .................................................................................................................................................................... 3 

Nieuwe schoolverpleegkundige stelt zich voor ............................................................................................................................................ 3 

 

ALGEMEEN  

Beste ouders, verzorgers, 

 

Dit is alweer de laatste Victorinfo van 2018. De OR heeft 

samen met ouders  de school weer in prachtige kerstsferen 

gebracht. We zitten midden in de donkere dagen voor ons 

kerstfeest, dat we vieren woensdag 20 december 

aanstaande. 

Via Parro, dat we sinds kort gebruiken, bent u al over de 

kerstviering op de hoogte gebracht. 

Namens het team wens ik u een gezegende kerst en een 

goed 2019 toe. 

Dorine Pot 

 

Afwezigheid leerlingen. 

De afgelopen periode merken we dat er leerlingen zijn die onder schooltijd een dokters- 

of tandartsbezoek plannen of naar de orthodontist gaan. Daardoor missen de leerlingen 

lessen. Doordat wij regelmatig projectmatig werken, waarbij groepjes leerlingen 

gezamenlijk aan een opdracht werken, komt het voor dat kinderen niet verder kunnen 

met hun opdracht omdat ze klasgenoten missen. Afspraken zoals hierboven genoemd 

dient u na schooltijd te maken zodat wij het onderwijs kunnen geven zoals dat wenselijk 

is.  

 

Pittige plustorens 

In de maand januari zullen de leerlingen die 

normaal op maandagmiddag met de pittige 

plustorens werken andere opdrachten krijgen.  

U kunt hiervoor bijvoorbeeld denken aan 

opdrachten uit Accadin of andere verdiepende 

opdrachten.  

Team Sint Victor 

  



 

 

Veluwse Onderwijsgroep: onderwijs voor alle leerlingen  
Onze school maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep.  

Sinds begin van dit jaar hebben de schoolbesturen van de Veluwse 

Onderwijsgroep en AVOO met elkaar gesproken over een mogelijke 

samenwerking. Gedurende het jaar zijn de verschillende 

medezeggenschapsraden en raden van toezicht meegenomen in deze 

gesprekken. Op 6 december jongstleden heeft de gemeenteraad van 

de gemeente Apeldoorn ingestemd met de wijziging van de statuten 

van AVOO en haar vertrouwen uitgesproken in een samenwerking 

met de Veluwse Onderwijsgroep. Dat betekent dat met ingang van 1 januari 2019 Edison 

College, Koninklijke Scholengemeenschap en Gymnasium Apeldoorn deel uit maken van 

de Veluwse Onderwijsgroep. 

Samen willen we werken aan goed onderwijs nu en in de toekomst voor alle leerlingen in 

Apeldoorn. Daarbij staat voorop dat jongeren in Apeldoorn moeten kunnen blijven kiezen 

uit een breed onderwijsaanbod passend bij hun achtergrond, talenten, ambitie en 

ontwikkeling. 

 

Jaarverslag 2017-2018 

 

  



 

 

Privacy voorkeuren registreren 

In de vorige Victorinfo heeft hu kunnen 

lezen dat we bezig zijn met het registreren 

van de privacy voorkeuren. Ook in Parro 

heeft hierover ook een bericht gestaan.  

Helaas hebben wij nog niet alle voorkeuren 

mogen ontvangen. 

Wij willen u dan ook vragen uw voorkeur zo 

spoedig mogelijk kenbaar te maken, zodat 

wij hier rekening mee kunnen houden bij 

het maken van de foto’s tijdens ons 

kerstfeest. 

 

 

 

Foto’s Sinterklaasfeest 

Via deze link kunt u de foto’s van het Sinterklaasfeest bekijken. 

Deze link wordt automatisch verwijderd op 21 december. 

 

Nieuwe schoolverpleegkundige stelt zich voor 

Hallo allemaal, 
  
Hierbij wil ik mijzelf graag even voorstellen. 
  
Mijn naam is Petra van der Spek en ik ben per 1 oktober begonnen als jeugdverpleegkundige 
bij het CJG. Als jeugdverpleegkundige zal ik ook betrokken zijn bij jullie school. 
  
Als CJG volgen wij (jeugdartsen en –verpleegkundigen) de ontwikkeling van kinderen. 
Uitgangspunt is dat kinderen zo gezond en veilig mogelijk opgroeien. Ook ondersteunt de 
JGZ scholen in het geven van voorlichting over o.a. gezonde voeding, seksualiteit, pestgedrag 
en rouw. 
  
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag! 
 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Petra van der Spek – ten Katen 
Jeugdverpleegkundige 
  
T: 055 - 5802851 
M: P.vanderspek@cjgapeldoorn.nl  
W: www.cjgapeldoorn.nl 
Werkdagen woensdag, donderdag, vrijdag 

https://wetransfer.com/downloads/a076e60f79c3eba8b1f1a56a218ebf1820181214110909/b15dcc02206b33b64bfc04ea9e48c29b20181214110910/e120c5
mailto:P.vanderspek@cjgapeldoorn.nl
http://www.cjgapeldoorn.nl/

