Betreft: informatie en aanmelding volgend schooljaar

Aan de leerkrachten van groep 7&8,

Dit schooljaar loopt de pilot van het innovatieproject SKILL8. De reacties van de
leerlingen, leerkrachten, ouders en betrokken VO scholen zijn enthousiast en positief.
Voor ons een goede reden om SKILL8 voort te zetten in het volgend schooljaar met een
nieuwe groep leerlingen. In deze brief wordt uitgelegd wat het doel is van SKILL8, welk
type kind in aanmerking komt om mee te doen en hoe de aanmelding verder verloopt.
SKILL8 is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 met een praktijkgerichte leerstijl en met
als voorlopig advies PRO, VMBO BBL of KBL. Het biedt kinderen de kans om kennis te
maken met de praktijkvakken uit het voortgezet onderwijs en tegelijkertijd te werken
aan belangrijke vaardigheden die van hen verwacht worden in het voortgezet onderwijs.
De ervaringen die zij opdoen bij SKILL8 zorgen ervoor dat de kinderen met meer
zelfvertrouwen en zelfkennis de stap kunnen zetten naar het voortgezet onderwijs.
Heeft u kinderen in groep 7 die extra plezier en motivatie in school kunnen gebruiken,
voor wie de stap naar het voortgezet onderwijs nog erg groot lijkt en een periode van
wennen onder vakkundige begeleiding kan helpen, kinderen die weinig voelen voor de
hele dag met de neus in de boeken en graag met hun handen bezig zijn? Grote kans dat
SKILL8 biedt waar dit kind behoefte aan heeft.
Eind juni, begin juli voeren de meeste leerkrachten van groep 7 de voorlopig advies
gesprekken met kinderen en hun ouders. Dit zou een goed moment kunnen zijn om
SKILL8 onder de aandacht te brengen van de ouders en hun kinderen. De
interbegeleider van uw school heeft de folder en brochure per mail ontvangen. De folder
kan helpen de kinderen en ouders te enthousiasmeren. In de brochure vindt u het
strookje waarmee ouders hun kind kunnen aanmelden.
Wij ontvangen de strookjes graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk vrijdag 14 juli 2017.
Begin volgend schooljaar zal de SKILL8 docent kennismakingsgesprekken voeren met de
kinderen en hun ouders. De Kick-Off van SKILL8 2017-2018 vindt plaats op 18 oktober,
de woensdag voor de herfstvakantie; het eerste blok praktijklessen start woensdag 1
november 2017.
Wij kijken uit naar het nieuwe schooljaar SKILL8 en hopen weer een grote groep
kinderen een plezier te doen!

Met vriendelijke groet,
De stuurgroep van SKILL8

