
 

 

Nieuwsbrief okt-nov 
 
Voorwoord 
Deze nieuwsbrief bevat, zoals u gewend bent, weer veel informatie over wat komen gaat. Ik wil uw 
aandacht speciaal vragen voor het bericht met de titel ‘Lezen in de klas'. Wij zetten ons in om de 
taalvaardigheid van onze leerlingen te verbeteren en verwachten dat elke leerling dagelijks een boek 
meeneemt naar school. De ouderraad heeft hier met instemming op gereageerd en zal betrokken zijn 
bij het vaststellen van de effecten van het lezen in de klas. Voor meer informatie verwijs ik u dus naar 
het artikel verderop in de nieuwsbrief. Wij rekenen op uw medewerking! 
Ik wens u en de leerlingen een heel fijne en ontspannen herfstvakantie toe! 
 
Ilse Kuijpers 
Vestigingsdirecteur CSW Van de Perre 
 

 

Veiligheid 
Eerder deze maand zijn wij hier op school en u wellicht thuis opgeschrikt door een incident met een 
gewelddadig karakter. Helaas ontkomen wij niet aan dit soort gebeurtenissen, nu we zien dat er in de 
maatschappij toenemende agressie is. Omdat wij een veilig schoolklimaat essentieel voor de 
ontwikkeling van kinderen vinden, hebben wij met de politie afgesproken dat zij preventief vaker in de 
buurt en in school zullen zijn. Dat betekent dus dat er politie op school is zonder dat daar een directe 
aanleiding voor is. Daarnaast zijn wij bezig met het uitwerken van een aantal veiligheidsprotocollen, in 
nauw overleg met de Medezeggenschapsraad, die ook bijdragen aan de veiligheid. U kunt dan 
denken aan jassen-, tassen- en kluisjescontrole. Verder besteden we tijdens ouderavonden en 
mentorlessen extra aandacht aan het thema veiligheid. Wij hopen dat ook u met uw kinderen thuis 
gesprekken voert over hun eigen bijdrage aan en verantwoordelijkheid voor een fijn leerklimaat. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag van u. 
 
Ilse Kuijpers 
Vestigingsdirecteur CSW Van de Perre 
 

 

(School)examens 
In alle leerjaren in de bovenbouw mavo, havo en vwo wordt toegewerkt naar het centrale eindexamen 
(CE). Om deel te kunnen nemen aan het CE in het examenjaar moet een schoolexamendossier 
worden gevuld. In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) staat per vak alle schoolexamens 
die meetellen voor het schoolexamen. 
In het PTA staat een schema met data dat handig te gebruiken is bij de voorbereidingen voor het leren 
voor de toetsen.  
Ook is er een examenreglement gepubliceerd op de website. Hierin staan alle afspraken en regels 
beschreven waaraan iedereen zich dient te houden.  
Het is noodzakelijk om bij schoolexamens op tijd aanwezig te zijn. Bij ziekte is het belangrijk dat dit 
telefonisch gemeld wordt via het lsp aan de afdelingsleider.  
 
In bijlage 1 vindt u de roosters voor de schoolexamens 
 
Maaike de Munck  
Examensecretaris CSW Van de Perre 
 

 

We gaan lezen in de klas! 
In de afgelopen tijd zijn er diverse onderzoeken verschenen waaruit blijkt dat Nederlandse kinderen 
steeds minder goed kunnen lezen. Ook vinden ze lezen minder leuk en lezen ze minder vaak. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen voor hun plezier lezen. Kinderen die lezen leuk vinden, lezen 
namelijk meer. Daardoor hebben ze een grotere kans op een betere leesvaardigheid dan kinderen die 
lezen niet leuk vinden.  



 

 

De daling van de leesvaardigheid is een maatschappelijk probleem en biedt reden tot zorg. Ook op 
CSW merken we de gevolgen. Goed kunnen lezen is van belang voor het functioneren en het succes 
van leerlingen op school en in de samenleving. Onvoldoende leesvaardigheid kan resulteren in 
schooluitval en maatschappelijke achterstand.  
Leesvaardigheid begint met leesplezier. En om leesplezier te krijgen is het noodzakelijk dat lezen 
gestimuleerd wordt.  
Daarom willen wij dat elke leerling vanaf p&t-week 1 (8-11) elke dag een leesboek bij zich heeft. De 
leerling leest in dit boek nadat hij of zij klaar is met een (cito)toets. Spelletjes spelen of lezen op de 
iPad of telefoon is niet toegestaan; uit onderzoek blijkt namelijk dat het krijgen van leesplezier 
samenhangt met lezen van een fysiek boek. Ook bij de lessen Nederlands lezen leerlingen in hun 
eigen leesboek. 
 
Wij rekenen op jullie en uw instemming met dit besluit. 
Voor vragen en opmerkingen kunt u bij mij terecht. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ilse Kuijpers 
Vestigingsdirecteur CSW Van de Perre 
 

 

Decanaat 
Mavo 2 
Dit jaar volgen de tweede klas leerlingen onderstaande praktijklessen op Toorop Talent college. 
De lessen zijn een onderdeel van de loopbaan oriëntatie op CSW. Tijdens de maand november 
organiseert het huis van de techniek, in samenwerking met scholen, Scalda en bedrijven de BTZ 
dagen (beroepen, techniek, zeeland). Op dinsdag 22 november van 12:00-16:00 uur maken de 
leerlingen kennis met de verschillende branches binnen de techniek.  
Mavo 3 
Onderstaand een link van Scalda, andere open dagen bezoeken is ook mogelijk. De moeite waard in 
het keuzeproces!  
Open dag Scalda: Vrijdag 18 november van 16:00-20:00 uur. Scalda informatie 
Mavo 4 
Tijdens de lessen wordt er vanaf heden aandacht besteed aan het maken van het profielwerkstuk. Het 
maken van het profielwerkstuk is een onderdeel van het examen. Het werkstuk moet met een 
voldoende worden afgesloten. Enkele praktijk onderdelen van het pws worden in de maand oktober 
aangeboden. In het profielwerkstuk staan belangrijke data.U heeft het pws en het filmpje van Scalda 
in uw mail ontvangen. Dinsdag 8 november is de op voorlichting Scalda opleidingen, locatie: Podium. 
De inschrijving hiervoor is reeds gestart.  

• Open dag Scalda: Vrijdag 18 november van 16:00-20:00 uur. Scalda informatie 

• Alle mbo-opleidingen in de regio: Kies mbo.  
Havo 3 en vwo 3 
De derde klas is het jaar van de profielkeuze voor havo 3 en vwo 3. Van oktober tot en met maart 
gaan de leerlingen aan de slag met het programma Keuzeweb van dedecaan.net om tot een goede 
profielkeuze te komen. P&t week 1 staat in het teken van de profielkeuze met de profieldag, de AOB 
Compaz test en de ministage voor vwo 3.  
Havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6 
In havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 gaan de leerlingen op zoek naar een studie die bij hen past. Op havo 
en vwo werken de leerlingen met het programma Learnbeat. Op de website van studiekeuze123 is 
een lijst met open dagen en voorlichtingsactiviteiten te vinden. Een deel van de 
voorlichtingsactiviteiten is online. Ook voor online open dagen en meeloopdagen kan vrij gevraagd 
worden via de website.  
De maanden oktober en november worden door onderwijsinstellingen gebruikt voor 
voorlichtingsactiviteiten, net als maart en april. Het is dus van belang voor de leerling om deze periode 
al te kijken of er voorlichtingsactiviteiten zijn die de leerling wil bezoeken. Voor veel havoleerlingen 
kunnen bijvoorbeeld de voorlichtingsactiviteiten van de HZ interessant zijn, onder andere de open dag 
van zaterdag 26 november 2022.  
  

https://www.scalda.nl/studeren-bij-scalda/open-dagen
https://cswalcheren-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jgm_cswalcheren_nl/EVSbgj-U33tPgUN2Ac2mkk4BSYG69rkT5fFcMbeVA4e1rQ?e=359QeW
https://www.scalda.nl/studeren-bij-scalda/open-dagen
https://cswalcheren-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jgm_cswalcheren_nl/Efn2G7C7zRVIpiUTrH3Vc9QBYa3rmG-KHnAB3NfwmGDNwQ?e=T1xMEE
https://www.kiesmbo.nl/
https://cswalcheren-vandeperre.dedecaan.net/
https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen
https://info.hz.nl/hz-open-dag-zaterdag-26-november-2022


 

 

 

Informatie p&t-week klas 1  
Bijlage 2 rooster p&t-week 1 
 
Oog voor elkaar 
Bij dit project staan we stil bij mensen die het wat minder hebben en mensen die daar wat aan willen 
doen. Als je wat voor een ander wilt doen, noem je dat ook wel “naastenliefde”. Het omkijken naar je 
medemens staat centraal bij dit project.  
Binnen dit project worden er opdrachten gemaakt die horen bij het vak levensbeschouwing. We zullen 
ons gaan bezighouden met het werk van Amnesty International. Daarnaast zullen we een bijpassende 
film gaan bekijken in de Zeeuwse Bibliotheek.. Tevens bezoeken we stichting Welzijn Middelburg, 
zodat we kunnen zien wat zij doen voor jongeren in Middelburg.  
Ook zal er een opdracht worden gemaakt over een ‘inspirerend persoon’. Voorafgaand aan de 
projectweek zal hier nog bij worden stilgestaan in de les levensbeschouwing.  
 
Cito 
Bijlage 3 is informatie klas 1 Cito toets 
 
Basisvaardigheden ICT leerjaar 1 
Op CSW gebruiken we heel veel ICT in ons onderwijs.  
Als je pas begint op CSW kan dat best lastig zijn. Daar willen we je graag bij helpen!  
Met deze les verbeter je jouw ict-vaardigheden en dat kan je veel voordeel opleveren. 
ICT is grofweg te splitsen in hardware en software.  

• Bij hardware moet je denken aan de schoolcomputers, de digiborden, jouw eigen 
device(s)(smartphone/iPad/laptop), maar ook (3D)printers,  digitale camera's, Apple TV 

• Bij software moet je denken aan SOM, Untis, Office 365, Learnbeat, leeromgevingen van 
uitgevers zoals Noordhoff, ThiemeMeulenhoff, Malmberg, Staal en Roeland, Youtube voor 
uitlegfilmpjes en handige apps zoals Quizlett. 
 

De basisvaardigheden die in deze les aan de orde komen bevatten de volgende onderwerpen: 

• een overzicht van de ICT die we op CSW gebruiken 

• Campuz365.nl/cswalcheren:een handige startpagina met tegeltjes naar de meest gebruikte 
apps/websites  

• check of de instellingen op je iPad goed staan 

• wat te doen bij schade of storingen op je iPad 

• Office 365:   
o verschil online en apps 
o check of je bent ingelogd met je e-mailadres van school 
o inrichting mappenstructuur One-drive 
o delen van bestanden 

• inleveren bestanden in Learnbeat 

• inleveren bestanden in SOM 
Youtube gebruiken voor inleveren van filmopdrachten 
 
Talent Specials 
Weer een nieuw schooljaar met talent specials op CSW. De nieuwe leerlingen zijn vol enthousiasme 
gestart met hun gekozen special. Na de p&t-week gaan jullie weer verder met het programma van de 
gekozen special. Als haco-leerling moet je nog even geduld hebben want jullie talent special start na 
p&t-week 2.   
De tweedeklassers hebben dit jaar hun definitieve keuze gemaakt en gaan zich specialiseren in hun 
gekozen richting. Veel plezier in je nieuwsgierigheid prikkelen en de verder ontwikkeling van je 
talenten.  
  
“I have no special talent. I am only passionately curious.”   
(Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig. - Albert Einstein)  
 
Tto in p&t week 1 
Klas 1, 2 en 3 hebben elk 2 blokuren tto op het rooster staan. 
Tijdens één van deze blokuren nemen we het digitale portfolio in Learnbeat door, stellen de leerlingen 
hun doelen voor dit schooljaar op en zetten we opdrachten die al gemaakt zijn in dit portfolio 



 

 

Tijdens het andere blokuur speelt klas 1 het bordspel 'globi-trotter', waarmee de leerlingen de wereld 
rondreizen en actief aan de slag gaan met internationale en interculturele vaardigheden. 
 

 

Informatie p&t-week klas 2 
Bijlage 4 rooster p&t-week 1 
 
Zeeuws Duurzaam wonen 
Zeeuws Duurzaam wonen: de leerlingen van het tweede schooljaar gaan tijdens de projectweek 
kennismaken met de begrippen duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Het herkennen van deze 
begrippen in de Zeeuwse leefomgeving en nadenken over hoe je dit verder kunt verbeteren. Dit wordt 
gedaan door middel van gastlessen gegeven door onder andere de gemeente Middelburg en de 
Woongaard in Serooskerke. 
Mavo gaat zich verdiepen in het bouwen van insectenhotels. Havo gaat duurzame woningen bouwen 
en hebben een excursie naar H4a in Sas van Gent en naar VKP in Kapelle, deze bedrijven zullen ook 
aanwezig zijn tijdens de afsluiting op vrijdag. Vwo gaat onderzoeken waar in Middelburg de wijken 
verduurzaamd kunnen worden.  
Het project wordt op vrijdag afgesloten met een pitch. 
 
Fietscontrole 
Een fiets waarop je kunt vertrouwen. De leerlingen krijgen een controlekaart waarmee ze in tweetallen 
de fiets van de ander beoordelen op veiligheid. Dit wordt nabesproken door de begeleidende collega.  
 
Talent Specials 
Weer een nieuw schooljaar met talent specials op CSW. De nieuwe leerlingen zijn vol enthousiasme 
gestart met hun gekozen special. Na de p&t-week gaan jullie weer verder met het programma van de 
gekozen special. Als haco-leerling moet je nog even geduld hebben want jullie talent special start na 
p&t-week 2.   
De tweedeklassers hebben dit jaar hun definitieve keuze gemaakt en gaan zich specialiseren in hun 
gekozen richting. Veel plezier in je nieuwsgierigheid prikkelen en de verder ontwikkeling van je 
talenten.  
  
“I have no special talent. I am only passionately curious.” 
(Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig. - Albert Einstein)  
 
Tto in p&t week 1 
Klas 1, 2 en 3 hebben elk 2 blokuren tto op het rooster staan. 
Tijdens één van deze blokuren nemen we het digitale portfolio in Learnbeat door, stellen de leerlingen 
hun doelen voor dit schooljaar op en zetten we opdrachten die al gemaakt zijn in dit portfolio 
Klas 2 bereidt zich tijdens het tweede blokuur voor op de uitwisseling met leerlingen uit Keulen, die 
eind november plaatsvindt. 
 

 

Informatie p&t-week klas 3 
Bijlage 5 rooster p&t-week 1 
 
Havo/vwo 3 Keuzeprogramma Antwerpen, Ieper of Lille  
Sinds een aantal jaren gaat het derde leerjaar havo/vwo in de eerste p&t-week op dagexcursie naar 
een bestemming in België of Noord-Frankrijk. Deze excursies staan in het teken van bijv. de 
behandelde lesstof en/of oriëntatie op bepaalde beroepsrichtingen en op het te kiezen vakkenpakket. 
Tevens krijgen de leerlingen een flinke brok cultuur mee. Dit jaar valt de excursie op woensdag 9 
november.  
 
Klas 3 Cultuurproject havo/vwo 
Op vrijdag 11 november organiseren we een cultuurproject in het kader van CSW Spotlight on Perre 
met als doel de leerlingen kennis te laten maken met de podiumkunsten.  
Elke klas volgt twee workshops. Dit jaar hebben we gekozen voor de workshops improvisatietheater 
en rappen. De workshopleiders zijn professionals uit het vakgebied en samen met de leerlingen 
werken zij aan de vaardigheden Schrijven, Creëren, Produceren, Durven, Inleven, Samenwerken, 
Zelfvertrouwen, Anticiperen en Presenteren. En hopelijk worden leerlingen zo enthousiast dat ze zich 



 

 

opgeven voor CSW Spotlight on Perre in maart 2023! 
 
Klas 3 Cultuurproject ckv mavo 
Op vrijdag 11 november komt danstheater Aya naar CSW Van de Perre om de voorstelling Tinten aan 
de mavo 3 klassen te laten zien. Tinten is een voorstelling in de klas rondom de belevenissen van een 
danser van kleur. In de eerste ronde bekijken de leerlingen de dansvoorstelling in de klas met 
afsluitend een nagesprek met de danser. In de tweede ronde gaan de leerlingen zelf aan de slag en 
wordt een korte danschoreografie aangeleerd. 
Deze activiteit is onderdeel van het schoolexamen ckv. 
 
Tto in p&t week 1 
Klas 1, 2 en 3 hebben elk 2 blokuren tto op het rooster staan. 
Tijdens één van deze blokuren nemen we het digitale portfolio in Learnbeat door, stellen de leerlingen 
hun doelen voor dit schooljaar op en zetten we opdrachten die al gemaakt zijn in dit portfolio. 
Klas 3 verdiept zich tijdens het tweede blokuur in de Europese Unie, de rol van de EU en wat het voor 
ons betekent. 
 
Excursie Leiden voor gymnasiumleerlingen 
Leerlingen van gymnasium klas 3 en klas 4 gaan het Museum van de Oudheid in Leiden bezoeken. Zij 
zullen elkaar rondleiden over een voorwerp van het museum. De voorbereiding van deze presentatie 
vindt tijdens de lessen Grieks, Latijn en kcv plaats. Na het museumbezoek zullen de leerlingen kennis 
maken met een andere vorm van cultuur: de winkelcultuur. 
 

 

Informatie p&t-week klas 4 
 
Vwo 4 excursie voor leerlingen met het vak biologie 
Vertonen apen meer sociaal gedrag dan olifanten? Brengen pinguïns meer tijd door in het water dan 
ijsberen? Dit zijn voorbeelden van onderzoeksvragen waar de leerlingen uit vwo 4 met het vak 
biologie een antwoord op proberen te krijgen door middel van het uitvoeren van een 
gedragsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in dierentuin Blijdorp in Rotterdam. Na afloop 
verwerken de groepjes leerlingen hun onderzoeksresultaten tot een verslag, waarvan het cijfer meetelt 
als PO (praktische opdracht) voor het eindexamen. 
 
Tt4 naar Oudenbosch en Den Haag 
Op donderdag 10 november gaat tto4 met de bus naar Oudenbosch, om de “Free” Experience te 
gaan beleven. Daarna gaat de klas door naar Den Haag waar zij overnachten in bij Stayokay Den 
Haag. 
Op vrijdag 11 november volgt de klas een programma van Prodemos en zullen zij o.a. de Tweede 
Kamer bezoeken.  
Programmaonderdelen van Oudenbosch zijn onder andere de Humanity Game, de “Free” CKV 
Workshop, een Escape Room en een GPS Tour. 
In Den Haag komen de leerlingen alles te weten over de parlementaire democratie en de manier 
waarop zij zelf invloed uit kunnen oefenen. Vast onderdeel van het bezoek aan Politiek Den Haag is 
een bezoek aan de Tweede Kamer. 
Naast het bezoek aan de Tweede Kamer varieert het programma per groep, waarbij verschillende 
interactieve onderdelen de revue passeren. 
 
Excursie Leiden voor gymnasiumleerlingen 
Leerlingen van gymnasium klas 3 en klas 4 gaan het Museum van de Oudheid in Leiden bezoeken. Zij 
zullen elkaar rondleiden over een voorwerp van het museum. De voorbereiding van deze presentatie 
vindt tijdens de lessen Grieks, Latijn en kcv plaats. Na het museumbezoek zullen de leerlingen kennis 
maken met een andere vorm van cultuur: de winkelcultuur. 
 
Havo-P excursie  
Op woensdag 9 november 2022 vindt de kick-off plaats van de nieuwe periode van havo-p. Leerlingen 
maken kennis met twee organisaties op deze dag. Deze twee organisaties zullen zichzelf voorstellen 
aan de leerlingen en de opdracht die zij hebben voor de leerlingen toelichten. Onderdeel van deze 
introductie is een bezoek aan de banenmarkt van Contacta in de Zeelandhallen in Goes. 
 

https://www.global-education.nl/wat-wij-doen/free-experience
https://prodemos.nl/programmas/politiek-in-een-halve-dag/


 

 

Havo 4 Dansproject ckv 
Op donderdag 10 november komt danstheater Aya naar CSW Van de Perre om de voorstelling Tinten 
aan de havo 4 klassen te laten zien. Tinten is een voorstelling in de klas rondom de belevenissen van 
een danser van kleur. We gaan kijken naar een solo dans, gaan met de danser in gesprek en leren tot 
slot een korte choreografie. Het dansproject is onderdeel van klein onderzoek discipline dans, 
dimensie amusement en engagement en maakt deel uit van het schoolexamen.  
 
Havo 4 sporten en bewegen 
In de p&t-week gaan we lekker sporten en bewegen in de gymzalen bij de Sprong.  
We gaan, evenals vorig jaar, leuke sportmomenten inrichten met sporten die we anders niet zoveel 
doen.  
Je kunt denken aan freerunnen, crossfit en misschien wel archery tag. 
Wanneer: donderdag 10 november 
Ochtend van 8.30-12.00 uur de klassen h4a, h4b, h4c (8.30 uur aangekleed aanwezig op de Sprong 
en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis laten) 
Middag van 12.30-15.30 uur de klassen h4d, h4e, h4f (12.30 uur aangekleed aanwezig op de Sprong 
en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis laten). 
 


