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Agenda komende periode
Op onze website vindt u ook de jaarplanner, hier vindt u alvast een korte opsomming tot de
zomervakantie:

Donderdag 26 april leerlingen lesvrij i.v.m. studiedag
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei: Meivakantie  
Maandag 14 mei: klas 2 voorstelling Loveland en Centr. examen: NE (GTL)
Dinsdag 15 mei: Centraal examen: WI (GTL)
Woensdag 16 mei: Centraal examen: GS en EN (GTL) en informatiebijeenkomst Lenteschool voor
leerlingen en ouders
Donderdag 17 mei: Centraal examen: DU (GTL)
Vrijdag 18 mei: Start CSPE GTL
Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag 
Dinsdag 22 mei: Start Lenteschool
Dinsdag 23 mei: Centraal examen: EC (GTL)
Vrijdag 25 mei: Start toetsweek leerjaar 3 excl. 3GTL1
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Dinsdag 29 mei: Start CSPE leerjaar 3 HBR en MVI
Woensdag 30 mei: Mondeling EN leerjaar 3 MVI

Vrijdag 1 juni: Start CSPE leerjaar 3 GTL, inhaaldag SE P4 en mondeling EN leerjaar 3 HBR
Maandag 4 juni: Mondeling EN leerjaar 3 GTL
Dinsdag 5 juni: Activiteiten leerjaar 2
Donderdag 7 juni: Rekentoets 3e afname
Vrijdag 8 juni: lnhaal CSPE leerjaar 3 en inhaalmoment periode 4 leerjaar 3 excl. 3GTL1
Maandag 11 juni: Start stage leerjaar 3
Woensdag 13 juni: UITSLAG EXAMENS (middag) BB/KB/GTL
Maandag 18 juni: Herkansing CSE BB/KB/GTL
Vrijdag 22 juni: Start SE P4 3GTL + onderbouw
Vrijdag 29 juni: Uitslag HEREXAMENS en beachdag klas 2

Maandag 2 juli: Leerlingen lesvrij ivm rapportvergaderingen
Dinsdag 3 juli: Herkansing P4 (3GTL)
Woensdag 4 juli: Diplomauitreiking en herkansing P4 (3GTL) 
Donderdag 5 juli: Activiteiten klas 1 t/m 3
Maandag 9 juli: Mentordag
Woensdag 10 juli: Inleveren boeken
Maandag 16 juli  t/m vrijdag 24 augustus: zomervakantie
Data onder voorbehoud

Voorwoord directie
Middels deze digitale nieuwsbrief willen we u op de hoogte stellen van allerlei activiteiten die we
organiseren, zaken waar we mee bezig zijn en bijzondere dingen die de komende tijd nog gaan
plaatsvinden.

We hebben een NK koken gehad op onze school. Een prachtig evenement, waar leerlingen van allerlei
opleidingen uit het hele land aan de hand van prachtige kookopdrachten hebben laten zien wat ze in
huis hadden. Ook onze leerlingen hebben laten zien dat ze bij de top van Nederland horen. We zijn
trots op hun prestaties, we hebben zelfs de beste gastheer van Nederland in huis, Diego Gaiser,
geweldig!

De laatste periode tot de zomervakantie is ingegaan. Voor de 4e jaars leerlingen betekent het examen

doen en hopen op een goed resultaat. Voor de 3e jaars is er ook een examen in het beroepsgerichte



vak en de periode waarin de stage plaatsvindt. Voor de leerjaren 1 en 2 zijn het de laatste maanden
om te zorgen voor een goed overgangsresultaat.

We zijn druk bezig met de afronding van dit schooljaar en de voorbereidingen op komend schooljaar.
In juni zal de inspectie ons wederom bezoeken. We werken er hard aan om onszelf te verbeteren voor
goed onderwijs voor onze leerlingen, uw kinderen.
Donderdag 26 april heeft het personeel een studiedag en start voor de leerlingen de meivakantie. Fijne
dagen gewenst!

Het managementteam van de François Vatelschool

Nieuws uit de verschillende teams
Team leerjaar 1
We zijn al twee weken gevorderd in de vierde rapportperiode. Gevoelsmatig gaat deze laatste  periode
erg snel. De rapportgesprekken zijn geweest en de leerlingen en docenten weten hen nog te doen
staat. Eind juni volgt nog een korte toetsweek om de 4e periode af te ronden.
Voor de meivakantie ronden we de afname van cito toetsen af. Deze maken deel uit van ons
leerlingvolgsysteem. Via de cito resultaten hebben we een extra mogelijkheid om naar  het niveau/de
kennis van de leerlingen te kijken.
Voor de vakken geschiedenis en tekenen zijn er nu al enige tijd vervangers aan het werk.
Mw. Kesharie geeft nu les in beeldende vorming (tekenen) en mw. Hollegien vervangt mw. Oruc voor
haar geschiedenislessen. Hier zijn we blij mee. 

Team leerjaar 2
De afgelopen periode is er veel gebeurd in de 2e klas. De leerlingen zijn bijvoorbeeld op bliksemstage
geweest (zie verder in de nieuwsbrief). Tijdens de bliksemstage hebben leerlingen kennis gemaakt met
verschillende werkvelden. Zo gingen er leerlingen naar de brandweer, hebben pizza gemaakt bij
Vapiano's of zijn grafisch bezig geweest bij studio piraat. 
Graag wil ik ook de Maatschappelijke stage nog even benoemen. De deadline voor afronding van deze
stage is reeds verlopen, maar we zien nog een aantal leerlingen die nog bezig is/nog moet starten met
de stage. Het doen van een maatschappelijke stage is een verplicht onderdeel in het 2e leerjaar en
een voorwaarde voor bevordering naar de 3e klas.
Tijdens de activiteitendagen van de afgelopen toetsweek zijn alle 2e jaars leerlingen gaan bowlen of
zwemmen en hebben de leerlingen van 2 MVI een droneworkshop gevolgd. Na een aantal crashes
kregen alle leerlingen de drone onder controle en wat het tijd voor een wedstrijd. Een leuke en
leerzame ervaring, wat binnen de MVI zeker een vervolg gaat krijgen. 
Met het mooie weer in aankomst en de laatste periode een heel eind onderweg is het voor alle
leerlingen nog even de schouders eronder.

Team HBR en MVI



Hierbij willen wij u graag informeren over de komende een zeer belangrijke periode.
 Deze periode is van belang dat de leerlingen een stageplaats gaan vinden. Zij gaan stage lopen van
11 juni t/m 2 juli. Bedrijven zijn er volop. Het is van belang dat de leerling zelf zoekt naar zijn
stagebedrijf en dat dit niet een actie is van de ouders. Dhr. van den Hoogenband is de
stagecoördinator van de school en die is ook bij de klassen rond gegaan om voorlichting te geven over
de stage. Ook heeft hij uitleg gegeven over hoe zij dit moeten aanpakken. Het loopt nog niet storm met
de stage-contracten, dus probeer uw kind wel aan te sporen om op zoek te gaan. Als u nog informatie
nodig heeft, dan kunt u altijd bij de stagecoördinator terecht zijn emailadres is: hog@vatel.nl

Deze periode is afgesloten met een SE week en een mentorendag. De opkomst was goed en dat is
belangrijk, want door een goede samenwerking kunnen wij uw zoon of dochter naar een overgang
leiden. De komende periode staat in het teken van SE periode 4 ,een examenweek en een stageweek,
dus in de tussenliggende periodes moet uw zoon of dochter de cijfers in orde hebben voor hun
overgang.
Van belang is een voldoende voor hun praktijkvak, een voldoende voor LO en een voldoende voor
CKV, anders is het sowieso zittenblijven als een van deze vakken onvoldoende is. Voor de
overgangsregels verwijs ik u naar de website van de school. 

Verplaatsen van de toetsweek 4
Op donderdag 21 juni zal de Inspectie onze school bezoeken. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de
toetsweek te verplaatsen. De toetsweek start op vrijdag 22 juni. De leerlingen worden via de mentor op
de hoogte gebracht.

Debattoernooi
Vanochtend zijn de leerlingen van Veurs Voorburg en de François Vatelschool, als voorbereiding op
het debattoernooi later vandaag in Purmerend, met elkaar in debat gegaan. Onze collega's Sander,
Larissa, Ruth en Elisa begeleidden hen daarbij. Aansluitend zijn ze gezamenlijk per Kwibus naar
Purmerend vertrokken.
De stellingen waarover wordt gedebatteerd:

* Vliegtickets moeten wereldwijd met extra belasting twee keer zo duur worden gemaakt.
* Als de oorlog voorbij is, moeten vluchtelingen terug naar hun eigen land.

Na een mooie en leerzame dag, zijn ze teruggekomen naar Den Haag. Helaas zonder prijs, maar met
nieuwe kennis, mooie herinneringen en nieuwe vriendschappen. 

Al met al zijn wij trots op deze knapperds! 



Bliksemstage leerjaar 2
Op 21 maart zijn alle basis- en kaderleerlingen van de tweede klas op bliksemstage geweest bij
verschillende bedrijven in de regio. De leerlingen bezochten onder andere Novotel City Centre, de
ANWB, Cormet catering en de brandweer. Ze konden hier door middel van opdrachten een beetje
snuffelen aan de praktijk.
Deze leerzame, interactieve dag was in samenwerking met JINC. Leerlingen en leraren hebben een
zeer leuke ochtend gehad. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

NK koken en serveren
Op dinsdagochtend 27 maart was het al vroeg een drukte van belang in de keukens en restaurants
van Vatel. Uit hele land waren leerlingen uit het vmbo en mbo bezig met het NK koken. In de keukens
beginnen duo's uit het vmbo en teams bestaande uit vmbo en mbo leerlingen met de voorbereidingen



van hun menu. Het menu is voor hetzelfde, maar in de uitvoering is iedereen vrij. 
In de restaurants zijn de gastheren en gastvrouwen druk met het klaarzetten van hun tafel. 
Dit allemaal onder het toeziend oog van verschillende deskundige uit het vak. 
Na een goed verzorgde lunch beginnen de leerlingen aan de finale. De leerlingen in de keuken leggen
de laatste hand aan de gerechten en voor de gastheren en -vrouwen is het nu de taak de gasten in de
restaurants te voorzien van de gerechten en de bijbehorende drankjes. 
Na een fantastische lunch en een kort, maar krachtig, overleg was het tijd voor de prijsuitreiking. In
iedere categorie was er 1 winnaar. 

Koken vmbo: Fioretti College
Serveren vmbo: Francois Vatel Diego Gaiser 3HBR3

Koken vmbo/mbo: De Rooi Pannen Eindhoven
Serveren mbo: MBO Rijnland

Persberichten
Voor en na het NK koken en serveren zijn we veel in de publiciteit gekomen hieronder een overzicht
met de links naar deze berichten.

https://www.ad.nl/den-haag/jonge-masterchefs-tonen-kookkunsten-om-deneacute-titel-binnen-te-
slepen~vafe1a91b/

https://voorburgsdagblad.nl/breaking-news-diego-gaiser-nederlands-kampioen/

https://voorburgsdagblad.nl/nk-koken-belooft-culinair-spektakel-bij-francois-vatel/

https://voorburgsdagblad.nl/frits-wester-wenst-diego-en-francois-vatelschool-alle-succes/

Onderzoek tevredenheid ouders
Geachte ouders/verzorgers,
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Op 10 april heeft u per e-mail een (tweede) uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het
onderzoek 'Tevredenheid Ouders'.
Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zo veel mogelijk ouders de vragenlijst
invullen.
U heeft de mail ontvangen van: noreply-francois-vatel@kwaliteitscholen.nl.
Mogelijk is de e-mail door uw spamfilter in het mapje spam of ongewenste e-mail terecht gekomen.
In de email treft u een link waarmee u direct bij de vragenlijst komt.
Graag vraag ik 10 minuten van uw tijd om de vragenlijst in te vullen.
U helpt ons hier enorm mee. Het onderzoek is volledig anoniem.
Wanneer u de vragenlijst reeds heeft ingevuld wil ik u daar hartelijk voor bedanken! 
Met vriendelijke groet,

Cleo Neecke
Coördinator Kwaliteitszorg

Schoolkamp Ardennen
De huidige 2e jaars leerlingen gaan volgend schooljaar in de derde klas op kamp naar de Ardennen.
Via de mail (Wiscollect) heeft u digitaal een factuur van € 125,- ontvangen. Wij willen u verzoeken om
de factuur vóór 2 juli te betalen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Organisatie kamp leerjaar 3

Persoonlijke gegevens
Indien uw persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer en/of mailadres wijzigen, wilt u dit dan aan
onze administratie doorgeven? Wij verzenden onze post digitaal en zo kunnen wij u altijd bereiken. 

Vatel op social
media
Onze school is zeer
actief op social media.
Wij zouden het erg
leuk vinden als u ons
ook volgt op Facebook
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en Instagram.
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