
 

 

 

 

Datum: 06-04-2020 

 

Nieuwsbrief november Tweede nieuwsbrief schooljaar 2020-2021 

 

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s), 

 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. We zijn dit schooljaar anders gestart 

dan andere jaren, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. Zo dragen we 

mondkapjes als we ons door de school verplaatsen, houden we pauze in de klas (en één 

keer per week in de aula) en volgen leerlingen met gezondheidsklachten thuis de lessen via 

‘Meet’.  

 

We volgen nog steeds de richtlijnen van het RIVM en houden ons aan de onderstaande 

maatregelen: 

● Leerlingen en personeelsleden blijven thuis wanneer zij of gezinsleden 

gezondheidsklachten hebben, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts of 

benauwdheid; 

● Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling 

weer naar school; 

● De gezinsleden met klachten laten zich testen; de GGD geeft verdere instructies; 

● Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot het docententeam; 

● Hygiënemaatregelen; gebruik van handgel bij binnenkomst; 

● Iedereen draagt in de gemeenschappelijke ruimtes in de school en bij het lopen 

door het lokaal een mondkapje; 

● We houden ons aan de gedragsverwachtingen die we met betrekking tot de 

PBS-waarde Veiligheid/Gezondheid hebben afgesproken. 

 

 

Schoolgebouw  

In de herfstvakantie is de school geschilderd. We zijn blij met het frisse resultaat dat de 

school nu uitstraalt. In de kerstvakantie zullen de werkzaamheden verder afgerond 

worden.  

 

Docententeam  

Mevr. M. Brijbag heeft na haar zwangerschapsverlof haar werkzaamheden als intern 

begeleider en decaan weer opgepakt. Wij hebben afscheid genomen van onze pedagogisch 

conciërge, dhr. R. Uijtdehaage. Dhr. T. van der Zijden vervult deze functie met ingang van 

1 november fulltime.  
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CITO  

In week 39 is in de klassen 1 vmbo-t/havo, 2 vmbo-t, 2 havo, 3 vmbo-t en 3 havo de CITO 

afgenomen. Onze eerstejaarsleerlingen hebben de CITO 0 gemaakt. In de klassen 2 en 3 is 

de eind CITO van schooljaar 2019-2020 afgenomen, omdat deze als gevolg van de 

schoolsluiting tijdens de lockdown was uitgesteld. In mei 2021 wordt de CITO van 

schooljaar 2020-2021 in alle onderbouwklassen afgenomen.   

De resultaten van de CITO worden tegelijkertijd met de rapporten uitgedeeld en mogelijk 

tijdens de facultatieve rapportgesprekken besproken.  

 

 

Toets/SE-week periode 1 

De eerste toets-/SE-week zit er weer op. Deze is over het algemeen goed verlopen. Een 

aantal leerlingen heeft de toetsen via LearnBeat vanuit huis kunnen maken. Ter afsluiting 

van de periode krijgen leerlingen in week 48 rapport 1 mee naar huis. In de weken daarna 

kunt u door de mentor van uw zoon/dochter uitgenodigd worden voor een facultatief 

rapportgesprek.  

Voor de examenleerlingen zijn we voor de cijfers afhankelijk van Curio. Wanneer de 

schoolexamencijfers ook bekend zijn, zal er een overzicht van deze cijfers aan de 

examenleerlingen worden meegegeven.  

 

PBS: Nieuwe MOS 

Zoals u weet werken we op het Lingewaal College vanuit het gedachtegoed PBS ‘Postive 

Behaviour Support´. In periode 2 zal er gewerkt worden met een nieuwe MOS (moeilijke 

onderwijssituatie), in de onderbouw ‘Huiswerk maken’ en in de bovenbouw 

‘Samenwerken’. In de onderbouw zullen we de leerlingen lesbrieven met verschillende 

onderwerpen rondom het thema ‘huiswerk’ aanbieden. De leerlingen van de bovenbouw 

zullen komende periode aan de slag gaan met verschillende activerende werkvormen ter 

bevordering van het samenwerken. Tevens zullen de leerlingen tijdens deze periode 

gemotiveerd en gemonitord worden de norm van 80% van het huiswerk (OB) en de gestelde 

criteria van de samenwerkingsopdrachten (BB) te behalen. Iedereen die de 80% heeft 

behaald, komt in aanmerking voor de weekbeloning. Tevens kunnen de leerlingen sparen 

voor een periodebeloning. De overige leerlingen krijgen tijdens het innen van de beloning 

de gelegenheid om het openstaande huiswerk van de afgelopen week en/of de 

samenwerkingsopdracht positief af te ronden, zodat ook zij nog steeds in aanmerking 

komen voor de periodebeloning.  

 

Structurele dag onderwijs op afstand voor onderbouwklassen in periode 2 

In de afgelopen weken is het regelmatig voorgekomen dat teamleden wegens 

Coronagerelateerde klachten van zichzelf of gezinsleden niet naar school konden komen. 

Gelukkig konden deze docenten het onderwijsaanbod continueren door de lessen middels 

‘Meet’ vanuit huis te geven. Het is echter zo dat we door deze situatie op school 

regelmatig onvoldoende teamleden hebben om de klassenbezetting rond te krijgen.  

Daarom hebben we besloten in de onderbouw de leerlingen structureel een vaste dag 

onderwijs op afstand aan te bieden. Hierdoor kan het onderwijsaanbod gecontinueerd 

worden en creëren we ruimte om bij Corona- en of ziekteverlof de klassen te bemannen.  

 

Het kan zo zijn, dat wanneer er meerdere docenten met Çorona-/ziekteverlof  zijn, het 

besluit zal worden genomen dat de leerlingen op hun thuiswerkdag zelfstandig moeten 
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werken en dus geen online lessen middels ‘Meet ‘krijgen aangeboden. Daar we in de 

onderbouw met een weektaak werken, verwachten we dat dit geen probleem zal zijn. We 

hebben ervoor gekozen het onderwijsprogramma van onze examenleerlingen zoveel 

mogelijk te continueren. In de week voor de kerstvakantie zal er een tussentijdse 

evaluatie m.b.t. de thuiswerkdagen plaatsvinden en zullen wij u informeren over de 

voortgang van het onderwijsaanbod op afstand.  

Natuurlijk blijven onderstaande afspraken ook van kracht. 

● Leerlingen met gezondheidsklachten of met gezinsleden met gezondheidsklachten 

blijven thuis en volgen waar mogelijk de lessen volgens rooster via ‘Meet’;  

● Personeelsleden met gezondheidsklachten werken vanuit huis en geven waar 

mogelijk de lessen via ‘Meet’.  

 

Tevredenheidsonderzoek 

In de komende periode kunt u de uitnodiging verwachten voor een 

tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek zal ook onder onze leerlingen worden afgenomen 

tijdens schooltijd.  

 

Leerlingklankbordgroep 

Vanaf november starten we weer met een leerlingklankbordgroep. Dit is een groep 

leerlingen die gezamenlijk de belangen van de leerlingen vertegenwoordigt. Voor de 

leerlingklankbordgroep zijn onderstaande leerlingen door hun klasgenoten gekozen:  

● T1: Sara van Zanten 

● T2: Kayleigh Liefaard  

● T3: Remco Koesveld  

● T4: Merel van Laar 

● H2: Thomas de Kleijn 

● H3: Romy Berlips 

● H4: Wouter Aartsen 

● H5: Maris de Vos 

De vergaderingen vinden onder schooltijd plaats onder begeleiding van de schoolcoach.  

 

Belangrijke data en activiteiten 
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Datum  Activiteiten  Opmerkingen  

12-11-2020  Start periode 2    

18-11-2020  Herkansingen Lingewaaltoetsen 

periode 1 

Onderbouw, 3 vmbo-t en 4 havo 

De overige leerlingen zijn vrij 

19-11-2020  Eerste bijeenkomst 

leerlingklankbordgroep 

Rapportvergaderingen 

 

Week 48  Rapport periode 1 mee   

Week 48/49  Facultatieve rapportgesprekken  Eventuele uitnodiging van mentor volgt per 

mail 



 

 

 

 

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. Het algemene emailadres van de school is 

lingewaalcollege@yuliusonderwijs.nl.  
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04-12-2020  Sintviering  Informatie volgt 

09-12-2020  Ouderklankbordgroep  Er kunnen zich nog ouders uit 1T/H en 2T 

aanmelden om de ouders van hun klas te 

vertegenwoordigen in de 

ouderklankbordgroep.  

18-12-2020  Kerstviering  Informatie volgt 

21-12-2020 t/m 

01-01-2021 

Kerstvakantie   

13-01-2021 t/m 

19-01-2021 

Toetsweek 2 

SE-week 2 

Gehele onderbouw + 3 vmbo-t 

4 vmbo-t, 4 havo en 5 havo (en 3 vmbo-t 

maatschappijleer) 

20-01-2021  Start periode 3   

27-01-2021  Herkansingen Lingewaaltoetsen 

periode 2 

onderbouw en 3 vmbo-t 

De overige leerlingen zijn vrij 
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