
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We beginnen alweer aan de laatste maanden van het schooljaar. Nog ongeveer 2 maanden waarin 

we zaken afhandelen, maar waar we ook nog een aantal leuke activiteiten gepland hebben. In deze 

mail sta ik stil bij het volgende: 

- Verschillende activiteiten, komende weken 

- Resultaten oudertevredenheidsonderzoek 

- Online ouderavond: gamen 

Verschillende activiteiten, komende weken 

De laatste maanden staan niet alleen in het teken van het afronden van het schooljaar. Er staan nog 

een aantal leuke activiteiten met de leerlingen gepland waar we u van op de hoogte willen brengen: 

Schoolfeest, 9 juni 

Voor leerjaar 1, 2 en 3 organiseren we op 9 juni een leuk schoolfeest van 19:30u tot 23:00u. Dit 

schoolfeest vindt plaats in Partycentrum Bet Kolen, Broekhovenseweg 111. De leerlingen die graag 

bij het feest aanwezig willen zijn, moeten zich opgeven bij de mentor. Op de avond zelf is het van 

belang dat ze de schoolpas kunnen laten zien. We gaan er een geweldige avond van maken! 

Sportdag, 10 juni 

Op 10 juni organiseert Campus 013 een leuke sportdag. Tijdens deze sportdag gaan leerlingen 

klassikaal leuke spelletjes doen en de klas die de hoogste score haalt, wint een prijs! 

De sportdag vindt plaats op verschillende locaties. Leerjaar 1 heeft de sportdag bij OVC, 

Matterhornstraat 3. De eerstejaars klassen verzamelen hier in sportkleding om 9:15u. Leerjaar 2 en 3 

hebben de sportdag op de Gershwinstraat 10. De tweedejaars starten in sportkleding om 8:45u en de 

derdejaars om 12:45u. Het belooft een leuke dag te worden! 

Efteling, 20 juni 

Het duurt nog even, maar op 20 juni gaan we met alle leerjaren naar de Efteling. Vierdejaars 

leerlingen mochten zich opgeven bij de mentor. Voor alle andere leerjaren geldt het uitstapje naar de 

Efteling als een normale lesdag. U ontvangt hier te zijner tijd meer informatie over. 

Resultaten oudertevredenheidsonderzoek 

In de eerste plaats willen we de ouders bedanken die ons oudertevredenheidsonderzoek hebben 

ingevuld. We hadden meer reacties dan vorig schooljaar. Ook dit jaar scoren we weer ruim boven het 

landelijk gemiddelde als het gaat over de tevredenheid van de ouders. Een 7,9! Terwijl dit landelijk 

een 7,6 is.  

Ook op alle deelvragen scoorden we in bijna alle gevallen hoger dan het landelijk gemiddelde. Toch 

biedt de uitslag ons zeker aanknopingspunten om nog verder te verbeteren. Onder andere op het 

gebied van sfeer en daar gaan we op korte termijn mee aan de slag. Uiteraard houden we u daarvan 

op de hoogte. 

Eén aanvullende opmerking: ten tijde van de afname van deze enquête was het ziekteverzuim van 

docenten als gevolg van Corona op z’n hoogtepunt. Hierdoor vielen er veel lessen uit. Omdat dit in 

het hele land speelde, hebben we nagelaten om hier in de nieuwsbrief aandacht aan te besteden. Dit 

merkten we ook aan de aanvullende opmerkingen die ouders hebben gemaakt in het onderzoek. 

Achteraf was het goed geweest om u daar beter in mee te nemen. Nu het weer wat rustiger is, 

zetten we ons er uiteraard weer op in om de uitval tot een minimum te beperken.  

 



Online ouderavond: gamen 

Is uw kind een fanatiek gamer? Wat als uw kind de hele zomervakantie niets anders wil dan gamen? 

Het gamegedrag van uw kind kan discussies oproepen en kan ten koste gaan van de sfeer. De 

zomervakantie is een lastige periode voor (risico)gamers omdat structuur vanuit school en 

vrijetijdsbesteding wegvalt. Op 30 juni om 19:00 uur geven Novadic-Kentron Preventie en Helder 

Theater tips & trucs over het omgaan met gamerjongeren tijdens een online ouderavond. Lijkt u dit 

interessant? Meld uzelf dan gratis aan op  https://novadic.webinargeek.com . Bij aanmelding is later 

terugkijken ook mogelijk. 

Uiteraard wensen we u een fijn lang Pinksterweekend. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact 

met ons opnemen via info@campus013.nl .  

Met vriendelijke groet, 

Han Snijders  

directeur 
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