
   

 

Agenda 

28-8 Ouderavond m2-m3, 19.00 uur  

28-8  Ouderavond m4, 19.30 uur  

29-8 Ouderavond h2-h3, 19.00 uur  

29-8 Ouderavond h4-h5, 19.30 uur  

30-8 Inleveren keuze profielwerkstuk h5,  

9.00 uur  

2-9 Ouderavond eerste klassen, 19.00 uur  

2-9 Ouderavond Force Fusion, 19.30 uur  

4-9 Start vakbegeleiding 

5-9 Ouderavond sportklas 1, 19.00 uur  

5-9 DMR vergadering, 20.00 uur 

6-9 Disco 1e en 2e klassen  

12-9 Fatsennacht mavo 4, 16.00 uur  

16-9 Schoolfotograaf  

17-9 Schoolfotograaf 

17-9 45-minutenrooster i.v.m. 

teamvergaderingen 

23-9 Algemene ledenvergadering + 

vergadering ouderraad 

24-9 Studievoorlichting h4-h5-w4-w5-w6, 

19.30 uur      

27-9 Inleveren onderzoeksvoorstel 

profielwerkstuk h5 

30-9 PTA beschikbaar

  

Portal (digitale schoolgids) 

Schoolinformatie vindt u op de Portal van onze school. De Portal is de plek waar ouder(s)/verzorger(s), 

leerlingen en personeel actuele informatie kunnen vinden. Op de Portal vindt u onder andere 

uitnodigingen voor verschillende ouderavonden, PTA’s, PTD’s, overgangsnormen, leefregels,  

e-mailadressen van docenten enz.  

Het internetadres voor de schoolportal is:      http://portal.dr-knip.nl 

U kunt nu inloggen met de optie:  “Inloggen via Magister” 

Vervolgens gebruikt u de inloggegevens van Magister. U wordt nu doorgelinkt naar de Schoolportal. 

Knipuren 

Woensdag 4 september gaan we weer starten met “Knipuren”. Hierbij gaan alle leerlingen van kansklas 

mavo, mavo 1 en kansklas havo drie dagen per week (ma –wo – do) op school, tijdens het 8e uur, onder 

begeleiding van docenten, werken aan het huiswerk en hun studie- en planningsvaardigheden. Naast 

hun eigen mentoren en docenten worden er ook “Knipmaatjes” ingezet. Deze Knipmaatjes zijn leerlingen 

uit mavo 4, die onze eigen docenten zullen gaan ondersteunen en hiermee hun profielwerkstuk kunnen 

behalen. 

  

Thuis hoeft geen maakwerk gedaan te worden, maar enkel nog het leren voor s.o.’s en proefwerken, al 

kan ook het leren soms al tijdens “Knipuren” (afhankelijk van de hoeveelheid maakwerk). Leerlingen die 

klaar zijn, kunnen naast het leren voor toetsen: vooruitwerken, zich verdiepen, oefenen met rekenen of 

gewoon lekker even lezen uit hun eigen (digitaal) leesboek. 
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Het doel van Knipuren: De stap naar zelf thuis huiswerk maken verkleinen en de basis hier op school 

verstevigen. 

Voor vragen kunt u terecht bij de heer H. Huijbers, coördinator Knipuren. 

Factuur ouderbijdrage 

Binnenkort ontvangt u per e-mail de factuur voor de ouderbijdrage. Van deze ouderbijdrage (€26,00) 

organiseren wij veel buitenschoolse activiteiten. De activiteiten hebben als doel de sfeer en leefbaarheid 

van de school voor de leerlingen te verhogen. U kunt de factuur per iDeal voldoen.  

Solidariteitsfonds 

Als school constateren wij steeds vaker dat er leerlingen zijn die niet kunnen deelnemen aan 

buitenschoolse activiteiten, excursies, reizen en extra projecten.  

Deelname aan deze activiteiten stimuleert de leerlingen echter wel zich ten volle te ontplooien en hun 

kansen te vergroten op succes in hun vervolgstudie en maatschappij. Daarbij mag de financiële 

thuissituatie geen belemmering zijn.  

 

Ouder(s)/verzorger(s) in deze situatie kunnen hiervoor een beroep doen op financiële steun vanuit 

Stichting Leergeld.  

Ook OMO Scholengroep Helmond vindt dat zij haar verantwoordelijkheid voor deze situaties moet 

nemen en heeft daarom een solidariteitsfonds opgericht, zodat alle leerlingen de kans krijgen om aan 

alle activiteiten deel te nemen. 

  

Voor wie is het solidariteitsfonds bedoeld? 

Voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen (tot en met 18 jaar) die op het Dr.-Knippenbergcollege, 

Carolus Borromeus College, Vakcollege Helmond en de Praktijkschool zijn ingeschreven.  

Het is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) die niet de financiële middelen hebben voor leermiddelen 

en buitenschoolse activiteiten. De financiële toetsing wordt in verband met de privacy gedaan door 

Stichting Leergeld. 

  

Hoe werkt het solidariteitsfonds? 

 Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met de financiële administratie (mevrouw M. Hofmans, 

m.hofmans@drknippenbergcollege.nl) van de school.  

 Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met Stichting Leergeld voor de financiële toetsing. Zij 

beoordelen of de ouder/verzorger in aanmerking komt voor financiële steun vanuit Stichting 

Leergeld en brengt een advies uit aan de school. Bij een negatief advies vergoedt het 

solidariteitsfonds alleen in uitzonderlijke situaties de (gedeeltelijke) kosten. 

 Een betalingsafspraak voor de eigen bijdrage van de ouder/verzorger behoort tot de 

mogelijkheden. 

We snappen dat het moeilijk is om hulp te vragen, maar erover praten is het begin van een oplossing. 
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Kluisjes 

Bij de start van de schoolloopbaan ontvangt de leerling twee kluissleutels. Aan het einde van de 

schoolloopbaan of indien de leerling de school verlaat, wordt het kluisje leeggemaakt en worden beide 

kluissleutels ingeleverd.  

Indien de leerling de beide sleutels niet inlevert, ontvangt de leerling een boete van € 10,00.  

Is de leerling de kluissleutel kwijt of verloren, dan kan men een kluissleutel zelf laten bij maken.  

Is de leerling beide kluissleutels kwijt of verloren, dan kan men een nieuw kluisslotje laten plaatsen. De 

kosten hiervoor zijn € 10,00. De leerling kan hiervoor contact opnemen met de conciërge. 

Cultuurkaart 

Alle leerlingen krijgen een op naam gestelde cultuurkaart: de CJP-pas. Deze pas biedt kortingen op het 

gebied van kunst en cultuur en is bedoeld om leerlingen te stimuleren cultureel actief te zijn. Op 

www.cjp.nl is te zien welke voordelen deze kaart oplevert.   

Op de pas van havo 5 en vwo 6 staat € 5,00 waar de leerling zelf over beschikt. De school beschikt voor 

de overige klassen over dit geld. De school gebruikt dit geldbedrag voor culturele activiteiten die in het 

kader van wettelijk verplichte cultuureducatie door school georganiseerd worden.  

Tip! De CJP-pas van 2018-2019 is nog geldig t/m 31 oktober 2019! De € 5,00 komt te vervallen op 30 

september 2019. Voor vragen kun je terecht bij mevrouw Swinkels, cultuurcoördinator. 

Samenwerking bibliotheek 

Ook dit schooljaar werkt het Dr.-Knippenbergcollege samen met de 

bibliotheek. Binnenkort ontvangen alle nieuwe leerlingen, een pas 

van bibliotheek Helmond - Peel. De andere leerlingen hebben al een 

pasje. Daarmee zijn ze gratis lid en kunnen gebruik maken van de 

faciliteiten van de bibliotheek. Voor onze leerlingen is het 

belangrijkste dat de online gereserveerde boeken op school afgeleverd worden.  

Daarnaast kunnen leerlingen met hun abonnement gratis e-books downloaden.  

Sociale media 

Regelmatig zullen via Facebook en Twitter actuele berichten worden verstuurd, zodat u altijd up-to-date 

blijft van het wel en wee van onze school. Meld u dus snel aan! 

 

U kunt ons vinden op: 

www.twitter.com/drknippenberg 

www.facebook.com/drknippenbergcollege 
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