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OPP gesprekken 

Het is bijna weer tijd voor de OPP gesprekken. Van de leerkracht van uw kind kunt u 

binnenkort een uitnodiging verwachten voor het gesprek. Deze uitnodiging zal zoals 

gewoonlijk weer via SchouderCom verstuurd worden. 

 

Digitaal Portfolio 

Zoals u wellicht wist zijn we op het Metrum al een tijd hard bezig om aan de slag te kunnen 

met het digitale portfolio. Helaas heeft dit project, aan de kant van makers, vertraging 

opgelopen. We balen hier natuurlijk enorm van maar gaan in de tussentijd uiteraard wel 

verder met het verzamelen van alle belangrijke informatie over en rondom de voortgang 

van onze leerlingen op 'ouderwets' papier.  

Voor de leerjaren 5 en 6 geldt dat we sowieso met papieren portfolio's blijven werken. 

Het streven is om voor de andere leerjaren uiterlijk aan het einde van het schooljaar met 

het digitale portfolio te kunnen starten. 

 

Studiedagen 

De komende periode staan er weer twee studiedagen gepland. En wel op woensdag 18 

januari en op vrijdag 3 februari. Het Metrum team gaat deze dagen weer hard aan de slag, 

alle leerlingen zijn deze dagen vrij. 

 

  



Facebook 

Mocht u ons nog niet gevonden hebben op facebook: 

Praktijkcollege Het Metrum Leiden 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064125488486 

Voor leuke nieuwtjes over het reilen en zeilen op en rondom het Metrum! 

Afgelopen week bijvoorbeeld een leuke post over het mobiel planetarium voor onze 

onderbouwklassen.  

 

 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064125488486


 

Belangrijke data 

Woensdag 18 januari   Studiedag 

Vrijdag 3 februari  Studiedag  

 

Update verbouwing 

Ook op de Schubertlaan wordt nog steeds hard gewerkt aan wat ons prachtige nieuwe pand 

moet worden. Hierbij een kleine impressie van de huidige stand van zaken van de 

nieuwbouw.  

 

 

 
Het volgende Metrumnieuws ontvangt u op maandag 13 februari 2023 
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