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Kalender
Dinsdag 25 sept. heeft het team TTV een studiedag – leerlingen zijn die dag vrij.

Belangrijke info
Magister
Alle leerlingen hebben afgelopen maandag een brief mee naar huis gekregen met hun magister- en inlogcode. Op magister kan de
leerling zijn cijfers en rooster zien. Ook afwezigheid, te laat zijn en boeken en/of huiswerk vergeten worden genoteerd in magister.
Als ouder(s)/verzorger(s) krijgt u via mail ook een inlogcode om zo ook mee te kunnen kijken in magister van uw zoon/dochter.
Verlof aanvragen
Bij verlof voor tandarts, een bruiloft, offerfeest e.d. moet u als ouder/verzorger TIJDIG en VOORAF een aanvraag doen bij de mentor
van uw zoon/dochter. Dit kan door een mail te sturen. Als verlof niet tijdig (minimaal een aantal dagen vooraf) wordt aangevraagd
en de leerling is afwezig, dan moet school de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte brengen.
Periodes TTV en mogelijke uitstroom naar thuisschool
De TTV werkt in drie periodes. In periode 1 gaan we samen goed bekijken hoe de ontwikkeling van alle leerlingen vordert: we kijken
naar sociale vaardigheden, studievaardigheden en naar de beoordeling van de verschillende vakken. Eind periode 1 zal tijdens de
oudergesprekken worden aangegeven of er misschien in periode 2 kan worden toegewerkt naar uitstroom naar de thuisschool. Eind
van periode 2 kan er dan mogelijk worden uitgestroomd – dit betekent dat de leerling na de voorjaarsvakantie instroomt bij de
thuisschool. Een tweede moment om uit te stromen is eind periode 3 – de leerling start dan na de zomervakantie bij de thuisschool
(klas 2). Stroomt de leerling dit schooljaar niet uit – dan kan dit volgend schooljaar een mogelijkheid zijn (op dezelfde momenten
als in leerjaar 1). Voor alle data van de periodes en oudergesprekken: zie website (www.tilburgsetussenvoorziening.nl)
Expertise-uren en gastlessen: oproep aan alle ouder(s)/verzorger(s)!
Voor de expertise-uren en gastlessen maken we ook graag gebruik van de expertise van u! Heeft u een leuke hobby, passie en/of
beroep welke u graag wilt delen met onze leerlingen – laat het de mentor weten!! Deze week hebben de leerlingen tijdens het
expertise-uur een vlog over de TTV mogen maken. Bij de gastles komt een collega van het Reeshof College langs om te vertellen
over zijn (mogelijke) reis naar de maan en zijn kennis over alle planeten.

Actualiteiten

Trots op!!

Boeken
Op 2 pakketten na, zijn inmiddels alle boeken voor de leerlingen geleverd op onze
locatie. Fijn als de leerlingen de boeken thuis goed kaften. Voorlopig blijven de
boeken op school – over een aantal weken gaan we ook oefenen met de boeken naar
huis (en op tijd weer terug mee-) nemen voor huis- en leerwerk.
Leerlingen worden verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen boeken – houden jullie
het thuis mee in de gaten?

Al die leerlingen die hun boeken al zo
mooi gekaft hebben!

Project 1: TOEKOMST
Afgelopen maandag zijn we gestart met het eerste project, thema: toekomst. Waar
zien de leerlingen zichzelf over een aantal jaren? Wat vinden zij interessante vragen
als het om dit thema gaat? We gaan het de komende weken allemaal ontdekken…

Al die zelf gemaakte hapjes bij de
eerste TTV-school-borrel afgelopen
vrijdagmiddag!
Klas 1B die zo’n mooie rap
had gemaakt over de introductieweek!
Al die ouders die zijn mee komen
borrelen vrijdag – superleuk en fijn dat
jullie er waren!

Wist u dat?.....
 Er binnenkort in de aula waar de leerlingen pauze houden ook




catering is – maken jullie daar thuis afspraken over?
Leerlingen via Jip (conciërge) een kluisje kunnen huren als ze
dat graag willen – we zullen de leerlingen hier een handje bij
helpen;
Op de Schout Backstraat 37 ook studenten van het ROC afdeling
gezondheidszorg les zullen krijgen – onze leerlingen kunnen
deze studenten tegenkomen bij hun pauze in de aula en op het
schoolplein.

