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Datum: 06-04-2020 

 

Derde nieuwsbrief 2020 

 

Onderwijs op afstand tijdens schoolsluiting 

We hebben inmiddels al drie weken met elkaar het onderwijsprogramma op afstand 
ingevuld. Complimenten voor de inzet van zowel onze leerlingen als het schoolteam. De 
lessen van de vakdocenten worden via Google Meet gegeven. De leerlingen zijn met behulp 
van de weektaak of de studiewijzers in SOMtoday zelfstandig thuis aan hun schoolwerk. 
Het gemaakte huiswerk wordt op donderdag in de bovenbouw en op vrijdag in de 
onderbouw ingeleverd en gecontroleerd. Daarnaast heeft iedere leerling individuele 
contactmomenten door middel van Google Meet met zijn/haar mentor. Volgende week (di 
14 t/m vrij 17 april) zullen ook de Lingewaaltoetsen van de 3e toetsweek voor de 
onderbouwklassen en VMBO-t 3 middels Google Meet doorgaan.  

Schoolteam 

Onze administratief medewerker, mevr. M. Visser- Ek, zal met ingang van 01-05-2020 na 
een dienstverband van 19 jaar met vervroegd pensioen gaan. We bedanken mevr. M. 
Visser- van Ek voor de prettige samenwerking en wensen haar een mooie tijd in goede 
gezondheid met haar man, kinderen en pasgeboren kleinkind. Met ingang van 01-05-2020 
zal mevr. E. Visser haar gaan vervangen. We heten mevr. E. Visser van harte welkom op 
het Lingwaal College en wensen haar een fijne tijd bij ons op school.  

Met ingang van 16-03-2020 hebben we mevr. V. Waas, vakdocent wiskunde, op het 
Lingewaal mogen verwelkomen. Mevr. V. Waas verzorgt nu samen met mevr. L. Wijnbergh 
en dhr. G. Merkelbach de digitale wiskundelessen in de onderbouw. Na de meivakantie zal 
zij in VMBO-t 1, 2, 3 en in 2/3 Havo de wiskundelessen gaan verzorgen. Tevens coördineert 
zij het rekenonderwijs.     

Tijdens deze periode, waarin we onderwijs op afstand bieden, heeft mevr. J. Buijs haar 
mentor- en lesgevende taken weer langzaam uitgebreid en zal zij per 01-05-2020 weer 
volledig aan het werk gaan. Ook mevr. L. Sommeling heeft haar lesgevende taken weer 
volledig opgepakt. 

Daar dhr. G. Merkelbach het ziekteverlof van mevr. J. Buijs invult, zullen we met ingang 
van de meivakantie afscheid van hem nemen. We bedanken dhr. G. Merkelbach voor zijn 
inzet en wensen hem veel succes met zijn verdere loopbaan. 

Zoals u weet vervangt dhr. T. van der Zijden onze pedagogisch conciërge, dhr. R. 
Uijtdehaage. Dhr. R. Uijtdehaage is inmiddels weer aan het re-integreren.  

Vanaf 08-04-2020 zal mevr. I. Rasenberg op woensdag vrij zijn. Dhr. A. van der Lugt zal tot 
het einde van het schooljaar op woensdag en donderdag aan VMBO-t 3 verbonden zijn.  
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Zoals u weet zijn we ook een opleidingsschool voor stagiairs. Naast mevr. P. van Lieshout, 
stagiaire Aardrijkskunde, mevr. S. Smit, stagiaire hbo Pedagogiek, mevr. R. Wessels, 
stagiaire hbo Toegepaste Psychologie, hebben we met ingang van 1 maart dhr. E. Akyar, 
stagiair Maatschappijleer, mogen verwelkomen.  

Met ingang van de meivakantie zal mevr. M. Brijbag met zwangerschapsverlof gaan. Daar 
mevr. M. Brijbag samen met dhr. K. de Jong het mentoraat van 4/5 havo invult, zal dhr. K. 
de Jong het eerste aanspreekpunt zijn voor de 4 en 5 Havo leerlingen die hun 
examentraject over twee jaar hebben gespreid. Na de meivakantie zal mevr. E. van der 
Kroon het aanspreekpunt voor alle examenkandidaten zijn. Zij zal tevens tot het einde van 
het schooljaar op maandag en vrijdag als mentor aan 4/5 Havo verbonden zijn.  
 

Examenkandidaten 

De herkansingsweek voor de schoolexamens zal worden verplaatst naar na de meivakantie.  

Er zijn 2 scenario’s mogelijk:                                                                                                                

 scenario 1 De scholen mogen na de meivakantie weer open, alle herkansingen 
worden in week 20 afgenomen.         

 scenario 2 De scholen blijven na de meivakantie nog langer dicht, de herkansingen 
worden verdeeld over week 19 (vanaf woensdag) en week 20.                                                                      

Ongeacht welk scenario plaats zal vinden, moeten de leerlingen hun 
herkansingsaanvraag indienen vóór donderdag 23 april 2020, 12.00u. Eerder mag 
natuurlijk altijd, dat geeft je meer tijd om te leren. In de weken voorafgaand aan deze 
deadline zullen alle leerlingen door een van hun mentoren gebeld worden met een advies 
voor de herkansingen en kunnen de leerlingen overleggen met/vragen stellen aan hun 
mentor over hoe ze het beste deze keuze kunnen maken. Over de aanvraagprocedure 
wordt u later per mail ingelicht.  

 

PBS, Positive Behavior Support 

Zoals u weet werken we op het Lingewaal College vanuit het gedachtegoed van PBS, 
Positive Behavior Support. Nu we in deze tijd ons onderwijsprogramma op afstand 
aanbieden, hebben we ook gedragsverwachtingen voor onze leerlingen en docenten voor 
de digitale lessen en de toetsen op afstand, welke we via Meet aanbieden, gemaakt. Bij de 
start van de Meet worden de gedragsverwachtingen met de leerlingen besproken. 

 

Social Team Lingewaal College 

De huidige thuisblijfsituatie zorgt mogelijk voor vragen bij ouder(s)/verzorger(s) en 
leerlingen. Naast het contact met de mentor van uw zoon/dochter, kunt u natuurlijk ook 
contact opnemen met het ‘Social Team’ van het Lingewaal College. 
 Rebecca van Veldhuizen, schoolcoach; 06 39 18 86 20; werkdagen ma, wo, vrij 
 Marloes Klep, orthopedagoog; 06 11 03 23 31; werkdagen ma, di, do, vrij 
 Greet Rijkers, schooldirecteur; 06 50 64 23 21; werkdagen ma t/m vrij 
Tijdens de reguliere schooltijden zijn we ook altijd te bereiken op ons vaste nummer:  
088 405 18 90. 
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Belangrijke data en vakanties 

Datum Activiteiten Opmerkingen  

10-04-2020  Goede vrijdag  Leerlingen zijn vrij; geen 
onderwijsaanbod op afstand; 

13-04-2020 Tweede paasdag  Leerlingen zijn vrij; geen 
onderwijsaanbod op afstand; 

14-04-2020 t/m  
17-04-2020 

Toetsweek Lingewaal toetsen; 
onderbouw en VMBO-t 3  

Leerlingen maken toetsen via Meet 
volgens toetsrooster; 

21-04-2020 Informatie vanuit de 
rijksoverheid 

Algemene informatie met betrekking 
tot de coronamaatregelen; 

22-04-2020 Informatie vanuit directie 
Yulius Onderwijs 

Informatie over het onderwijsaanbod; 

23-04-2020 Herkansingen toetsen 
Lingewaal toetsweek 3; 
onderbouw en VMBO-t 3 

Leerlingen maken toetsen via Meet 
volgens toetsrooster;  

25-04-2020  
t/m 05-05-2020 

Meivakantie De leerlingen hebben vakantie;  

 

 

Met gezonde groeten, 

 

Greet Rijkers-Korevaar 
Schooldirecteur Lingewaal College 

 

Wanneer u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen via 088 405 18 90 of   
grijkers@yuliusonderwijs.nl.  
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