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Datum: 14-01-2020 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar 

1. Schoolteam 

De heer R. Uijtdehaage is naast zijn revalidatietraject weer langzaam aan het re-integreren.  
Gedurende het re-integratietraject zal dhr. T. van der Zijden dhr. R. Uijtdehaage blijven 
vervangen. Zoals u weet zijn zowel mevr. J. Buijs als mevr. L. Sommeling beide ook al langere tijd 
met ziekteverlof. Gelukkig hebben we dhr. G. Merkelbach bereid gevonden het ziekteverlof van 
beide mentoren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in te vullen. Op woensdag neemt dhr. 
P. de Haan klas 2 VMBO-tl waar. Met ingang van het nieuwe kalenderjaar zijn zowel mevr. J. Buijs 
als mevr. L. Sommeling weer langzaam aan het re-integreren. 
 

2. PBS, Positive Behavior Support 

Zoals u weet werken we op het Lingewaal College vanuit het gedachtegoed van PBS, Positive 
Behavior Support. Het thema ‘Huiswerk maken’ is de MOS (moeilijke onderwijssituatie) waar we de 
afgelopen periode veel aandacht aan hebben besteed. Na de kerstvakantie gaan we onze aandacht 
naast het maken van huiswerk ook richten op het leren van huiswerk.  

Afspraak: wanneer de leerlingen:  

●  80 % huiswerk van hun huiswerk hebben gemaakt, 

●  < dan 5 opgelegde time-outs met reflectieformulier (inzet uitgedeelde 

registratieformulieren time-out) in de voorafgaande week hebben gekregen,  

mogen ze zich inschrijven voor de educatieve lessen, welke we op donderdag tijdens het 7e lesuur 

(Lingewaaluur) aanbieden. 

Educatieve les docent  lokaal 

Muurschildering 

(samenwerkingsopdracht) 

Mevr.Peerlkamp, mevr.Wijnbergh   CKV/technieklokaal 

‘Digitale’ muziek & 

keyboard 

Dhr. Merkelbach  Lokaal 6 

Koken  Mevr. Rasenberg  Lokaal 3 en kooklokaal  
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Educatieve les docent  lokaal 

Gezelschapsspellen en 

schaken 

Dhr. de Jong, Dhr. van der Zijden  Lokaal 5 

Zelfstandig werken  Mevr. van der Kroon, Dhr. 

Harmsen 

 Lokaal 2/Lokaal 4  

Sport op de judomat Dhr. van der Lugt, dhr. van den 

Bosch 

 Aula  

 

3.  Koffie-uurtje 

In samenspraak met de ouderklankbordgroep hebben we op woensdag 4 december jl. het 

tweede koffie-uurtje georganiseerd met als gespreksonderwerp de digitale leeromgeving 

‘SOMToday’.   

Woensdag 4 december was het tweede koffie-uurtje met docenten van het Lingewaal en een aantal ouders. Het doel van dit 

koffie-uurtje (namens de ouderklankbordgroep) is om ouders mee te nemen in ideeën en beleid van de school, met de 

mogelijkheid vragen te stellen en een goed beeld te krijgen met wat de school wil bereiken. 

Nadat we onder het genot van een koffietafel, geheel in het teken van deze maand met een keuze aan gevulde speculaas en 

kerstkoekjes, even hebben bijgepraat, zijn we aan de slag gegaan met het onderwerp van de dag, namelijk SomToday. 

SomToday is de digitale leeromgeving waar het Lingewaal College gebruik van maakt. Het is een systeem waarin o.a. de 

leerlingadministratie, het rooster, de lesonderwerpen en de cijfers te vinden zijn. We kregen een demonstratie van de 

systeembeheerder Paul en hij liet ons de 3 manieren zien hoe SomToday wordt gebruikt, met de mogelijkheid vragen te 

stellen.  

Ten eerste is SomToday een systeem voor de docenten /school. In deze omgeving kan de docent zaken bijhouden over de 

aanwezigheid van de leerling, verzuim en wanneer zij/hij te laat is en of hij/zij het huiswerk heeft gemaakt. Daarnaast 

geeft het systeem de docent de mogelijkheid het lesrooster en de leerdoelen te plannen. Binnen deze omgeving heeft de 

school een totaalbeeld van de voortgang en het gedrag van de leerlingen. Dat is handig, omdat dit de school overzicht en 

controle geeft, maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid biedt om een docent snel en relatief makkelijk te vervangen bij 

afwezigheid. De vervangende docent kan namelijk precies zien waar de klas is met de lesstof en hoe de leerlingen ervoor 

staan en zich gedragen in de klas. Vanuit deze omgeving ontvangen wij als ouders ook automatische e-mails, die worden 

gestuurd naar het opgegeven e-mailadres. 

Ten tweede kun je als leerling zelf in deze digitale leeromgeving inloggen. Als leerling kun je daardoor precies bijhouden, 

wat de leerstof is, hoe vaak je te laat of afwezig was, etc.. Maar ook kun je zien wanneer de toetsen zijn en wat je cijfers 

zijn. Daar leerlingen hier actief op gewezen en in begeleid worden, vermindert dat het excuus “ik wist het niet…”. Er wordt 

een stukje eigen verantwoording toegepast, die leerlingen helpt in het overzien, plannen en leren. 

Ten derde hebben wij als ouders ook een inlogaccount en kunnen wij informatie zien over onze kinderen. Dit is ongeveer 

dezelfde informatie die een leerling ziet, dus zo krijgen we een goed beeld hoe het gaat op school en geeft dit de 

mogelijkheid met ons kind daarover van gedachten te wisselen en ze beter te begeleiden. 

Elk digitaal systeem is natuurlijk zo goed als zijn gebruikers. Foutjes, of verkeerd gebruik heeft direct invloed op wat een 

leerling kan en mag verwachten. Hier schenkt het Lingewaal dan ook veel aandacht aan. Maar ook wij als ouders kunnen dit 

ook monitoren en dat helpt. 

Als ouders hebben we dit koffie-uurtje als zeer nuttig ervaren (en niet alleen door de koffietafel…). Er werden goede 

vragen gesteld en als ouder heb ik nu een veel beter beeld hoe SomToday werkt, hoe de school het inzet en wat mijn rol 

daarin kan zijn. We werden het al snel eens dat eigenlijk elke ouder bij deze sessie had willen zitten en er wordt overwogen 

om in de toekomst deze demonstratie nog een keer beschikbaar te stellen. Daarover horen we in de toekomst vast meer. 

        Fred van Alphen, vader van Joeri uit 5 Havo.  
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4. Sinterklaasviering 

Op vrijdag 6  december hebben we tijdens het zesde en zevende lesuur (12.45 – 14.15 uur) in alle 

klassen het Sinterklaasdobbelspel gespeeld. Klas 3 VMBO-Tl heeft dit jaar het Sinterklaasspel onder 

leiding van dhr. Willems, onze docent bewegingsonderwijs, op ‘sportieve’ wijze in de gymzaal 

gevierd. Voor foto’s zie onze Facebookpagina. 

5. Kerstviering 

We hebben ter afsluiting van het kalenderjaar op donderdag 19 december met alle leerlingen op de 
schaatsbaan op de Grote Markt in Gorinchem geschaatst en dankzij de inzet van veel leerlingen en 
ouder(s)/verzorger(s) van allerlei lekkernijen mogen genieten tijdens de feestelijke maaltijd. Voor 
foto’s zie onze Facebookpagina. 
 

6. Schooljudo  

De jaarlijkse judoclinics zijn na de herfstvakantie komen te vervallen en zullen in samenwerking 

met Schooljudo vanaf donderdag 16 januari gedurende een maand aan onze eerste- en tweedejaars 

leerlingen met als thema ‘Samenwerken’ worden aangeboden. Gedurende deze periode wordt de 

aula iedere week omgebouwd tot een grote judomat. Dit betekent dat de leerlingen vier weken lang 

op donderdag hun pauzes in de grote hal van de school houden. Voorafgaand aan de eerste clinic zal 

de klas kennismaken met dhr. van den Bosch, de judoleraar.  

7. Belangrijke data en vakanties 

Datum activiteiten Opmerkingen  

15-01-2020 Start periode 3 

met ontbijt 

Leerlingen werken vanaf het 2e lesuur volgens het 

reguliere rooster  

 

16-01, 23-01, 30-

01 en 06-02-2020 

Start judoclinics 

‘Schooljudo’   

 

Klas 1 VMBO-tl en klas 2 VMBO-tl krijgen vanuit 

‘Schooljudo’ onder begeleiding van dhr. D. van 

den Bosch. Thema:  ‘Samenwerking’  

22-01-2020 Herkansingen 

toetsweek 

Leerlingen maken toetsen volgens toetsrooster; 

De overige leerlingen zijn vrij. 

24-01-2020 Studiedag  Leerlingen zijn vrij 

27-01-2020 Rapport 2 mee  

29-01-2020 Koffie-uurtje  Van 9.30-10.30 uur op uitnodiging van 

ouderklankbordgroep en schoolteam; 

Gespreksonderwerp: Mogelijkheden en aansluiting 

vervolgonderwijs 
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Datum activiteiten Opmerkingen  

 03-02-2020 Informatieavond 

profiel- en 

schoolkeuze 

Voor leerlingen en ouder(s)//verzorger(s) van klas   

2 en 3 vmbo-tl en 3 en 4 havo; De uitnodiging 

volgt.  

10-2-2020 t/m 

20-02-2020 

OPP/Rapport 

gesprekken  

Leerling en ouder(s)/verzorger(s) worden 

uitgenodigd door de mentor 

11-02-2020 Open avond Voor nieuwe leerlingen 

21-02-2020 Studiedag Leerlingen zijn vrij 

24-02-2020 t/m 

28-02-2020 

Vakantie  De leerlingen worden op maandag 2 maart weer 

op school verwacht 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Greet Rijkers-Korevaar 

Schooldirecteur Lingewaal College 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met   

Greet Rijkers-Korevaar   

via 088-405 1890 of g.rijkers@yulius.nl  

mailto:g.rijkers@yulius.nl

