
 

 

 

 

Datum: 06-04-2020 

 

Nieuwsbrief 15 december  Derde nieuwsbrief schooljaar 2020-2021 

 

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

 

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. In de afgelopen periode heeft iedere 

onderbouwklas structureel een thuiswerkdag gehad, waardoor het onderwijsaanbod 

middels ‘Meet’ gecontinueerd kon worden. Vanaf woensdag 16 december is er een nieuwe 

lockdown van kracht en worden de lessen voor alle klassen op afstand middels ‘Meet’ 

verzorgd. Tijdens de online lessen zijn de gedragsverwachtingen van de ‘Meet’ van kracht, 

die nogmaals met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden gedeeld. Vooralsnog is er een 

lockdown voor de scholen aangekondigd tot en met vrijdag 15 januari. We informeren u 

tijdig over de nieuwe ontwikkelingen en de start na de lockdown.  

 

We realiseren ons dat de aankondiging van de nieuwe lockdown vanuit de overheid voor 

iedereen grote gevolgen heeft. We hopen dat iedereen deze periode veilig en gezond 

doorkomt. Ouder(s)/verzorger(s) die werkzaam zijn in vitale beroepen kunnen contact met 

ons opnemen. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing voor het 

onderwijsaanbod van uw zoon/dochter. 

 

Social teams 

Net als tijdens de gedeeltelijke lockdown in maart kan er ook nu weer een beroep gedaan 

worden op het social team/CVB van het Lingewaal College voor hulp en ondersteuning. 

De schoolcoaches zijn dagelijks onder schooltijd bereikbaar voor individuele gesprekken.  

Voor contact met de schoolcoaches kunt u op maandag en woensdag mailen naar 

e-ipols@yuliusonderwijs.nl en op dinsdag, donderdag en vrijdag met 

rvanveldhuizen@yuliusonderwijs.nl.  
 

Rooster online lessen middels ‘Meet’ 

De onlinelessen middels ‘Meet’ starten op woensdag 16 december volgens het reguliere 

rooster. De CKV lessen en lessen bewegingsonderwijs komen te vervallen. De KWT-uren 

worden ingezet voor individuele begeleiding. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen 

krijgen een persoonlijke uitnodiging. Wanneer uw zoon/dochter niet in de gelegenheid is 

deel te nemen aan de online lessen kunt u hem/haar tussen 8.00u en 8.30u afmelden bij 

het algemene telefoonnummer. 

 

Toets/SE-week periode 2 

De tweede toets-/SE-week vindt volgens de jaarplanning van woensdag 13 januari 2021 

t/m dinsdag 19 januari plaats. U wordt nader geïnformeerd hoe we hier invulling aan gaan 

geven. Het (digitale) toetsrooster, inclusief de te leren lesstof, zal voor de kerstvakantie 

met de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden gedeeld.  
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De leerlingen uit 3 vmbo-t (maatschappijleer), 4 vmbo-t, 4 en 5 havo worden zo spoedig 

mogelijk geïnformeerd over de afname van de schoolexamens. De schoolexamens zullen 

gewoon op de geplande data doorgaan. 

 

PBS: MOS 

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

Behaviour Support’. In periode 2 zijn we gestart met de nieuwe MOS (moeilijke 

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

‘Samenwerken’. In periode 3 zullen we verder werken aan deze MOS. 

 

Tevredenheidsonderzoek 

In de afgelopen drie weken zijn er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder leerlingen, 

ouders/verzorgers en teamleden. Tot en met vrijdag 17 december kunt u deze nog 

invullen. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in de kwaliteitsinstrumenten 

van Yulius Onderwijs en besproken binnen de CvB en het team van onze locatie. Vervolgens 

zullen we de resultaten meenemen bij het opstellen van de nieuwe doelen van ons 

jaarplan. 

 

Ouderklankbordgroep 

Tijdens de bijeenkomst van de ouderklankbordgroep hebben we met elkaar van gedachten 

gewisseld over het onderwerp: ‘Het gebruik van middelen onder jongeren’ en de invloed 

van groepsdruk hierop. We hebben met elkaar besloten dit in eerste instantie tijdens een 

teambijeenkomst in januari met het schoolteam te bespreken, waarna er lessen rondom 

dit onderwerp zullen worden aangeboden in alle klassen. Vervolgens zijn we voornemens in 

het nieuwe kalenderjaar een thema-avond rondom dit onderwerp voor de 

ouder(s)/verzorger(s) te organiseren.  

We hebben mevr. M. A. van den Boogaard, de moeder van Dennis, bereid gevonden klas 

1T/H vanaf het nieuwe kalenderjaar in de ouderklankbordgroep te vertegenwoordigen.  

  

Leerlingklankbordgroep 

Vanaf november zijn we gestart met de nieuwe leerlingklankbordgroep. Dit is een groep 

leerlingen die gezamenlijk de belangen van de leerlingen vertegenwoordigt. 

Tijdens de eerste vergadering is er besproken hoe we het Sinterklaasfeest en de 

Kerstviering Coronaproof met elkaar kunnen vieren. Helaas zal de kerstviering voorlopig 

geen doorgang vinden. De ‘Happy Coronaproof maaltijd’ zal op een later moment 

plaatsvinden. 

 

Jeugdhulp in de school  

Al eerder hebben we u laten weten dat het Lingewaal College investeert in een betere 

samenwerking met jeugdhulp op school. Op dit moment is de school druk bezig om samen 

met de zorgaanbieder afspraken te maken zodat u niet meer langs het jeugdteam of de 

huisarts hoeft voor een beschikking voor jeugdhulp op school. Vanaf begin volgend jaar 

kunt u in gesprek met school over de jeugdhulp op school voor uw kind. School heeft 

jaarlijks overleg met alle betrokkenen zodat de jeugdhulp op school snel geregeld kan 

worden. 

Wat is voor u belangrijk om te weten: 

- In de komende maanden worden er geen individuele beschikkingen meer voor jeugdhulp 

op school afgegeven. 

- School gaat een intensieve samenwerking aan met één of twee aanbieders die past bij de 

hulp die op de school van uw kind nodig is. We houden hierbij rekening met bijvoorbeeld 
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een levensovertuiging en welke hulp er vanuit de Jeugdwet op school nodig is. Hierdoor 

kan er straks sneller ondersteuning geboden worden door een jeugdhulpverlener die goed 

aansluit bij de behoefte van uw kind en van de school. 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan de 

school of via integraalwerken@jeugdteamszhz.nl.  

 

 

Belangrijke data en activiteiten 
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Datum  Activiteiten  Opmerkingen  

16-12-2020 t/m 

15-01-2021 

Lockdown  Het onderwijs wordt op afstand 

aangeboden middels ‘Meet’. Tijdens de 

online lessen gelden de 

gedragsverwachtingen van de ‘Meet’  

18-12-2020  Kerstviering  De kerstviering zal uiteraard niet 

doorgaan, maar de leerlingen zullen na de 

lockdown, op een nader te bepalen 

tijdstip, alsnog een ‘Happy Coronaproof’ 

maaltijd aangeboden krijgen  

21-12-2020 t/m 

01-01-2021 

Kerstvakantie  Tijdens de kerstvakantie worden er geen 

leerlingen opgevangen 

12-01-2021  Persconferentie   

13-01-2021 t/m 

19-01-2021 

 

Toetsweek 2 

SE-week 2 

Informatie volgt  

Gehele onderbouw + 3 vmbo-t 

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

maatschappijleer) 

20-01-2021  Start periode 3   

25-01-2021  Digitale informatieavond profiel- 

en studiekeuze 

Voor leerlingen en ouders/verzorgers van 

de klassen 2 t/m 4 vmbo-t en 3 t/m 5 havo  

25-01-2021 t/m 

01-02-2021 

Afname kijk-/luistertoetsen 

(schoolexamens) talen 

4 vmbo-t en 5 havo 

27-01-2021  Herkansingen Lingewaaltoetsen 

periode 2 

onderbouw en 3 vmbo-t 

De overige leerlingen zijn vrij 

Week 4/5  Rapport 2 mee   

08-02-2021 t/m 

18-02-2021 

OPP-gesprekken  U wordt uitgenodigd door de mentor van 

uw zoon/dochter 

19-02-2021  Studiedag Lingewaal College  Leerlingen zijn vrij 



 

 

 

Namens het schoolteam wens ik iedereen gezonde feestdagen  

en een voorspoedig 2021!  

 

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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22-02-2021 t/m 

26-02-2021  

Voorjaarsvakantie   

01-03-2021  Studiedag Yulius Onderwijs  Leerlingen zijn vrij 

17-03-2021 t/m 

23-03-2021 

SE-week 3  4 vmbo-t en 5 havo (en 3 vmbo-t 

maatschappijleer) 

02-04-2021  Goede Vrijdag  Vrij 

04-04-2021  Tweede Paasdag  Vrij 

12-04-2021 t/m 

16-04-2021 

Toetsweek 3  Gehele onderbouw + 3 vmbo-t + 4 havo 

12-04-2021 t/m 

14-04-2021 

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

maatschappijleer) 

19-04-2021  Start periode 4   

22-04-2021  Uiterlijke datum inleveren 

profielkeuzeformulier 

2 vmbo-t en 3 havo 

23-04-2021  Herkansingen Lingewaaltoetsen 

periode 3 

onderbouw, 3 vmbo-t en 4 havo 

De overige leerlingen zijn vrij 
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