
Datum:

Nieuwsbrief 22 april Vierde  nieuwsbrief schooljaar 2020-2021

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

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar.

Start na tweede lockdown

Zoals u weet, is het ook op het Lingewaal College helaas niet mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te

houden als alle leerlingen en medewerkers aanwezig zijn. Daarom zijn de meeste klassen in twee groepen

verdeeld. Vanaf de tweede lockdown hebben we ervoor gekozen de onderbouwklassen één dag fysiek

onderwijs aan te bieden en de bovenbouwklassen, in verband met de voorbereidingen op de

(school)examens, twee of drie dagen. Vanaf 22 maart hebben we gelukkig het fysieke onderwijsaanbod van

de onderbouwklassen veilig uit kunnen breiden naar twee dagen.

Met trots kunnen we u vertellen dat onze leerlingen zich goed aan de gedragsverwachtingen met

betrekking tot de waarde ‘Veiligheid/gezondheid’ houden.

Aan- en afwezigheid

Het komt nog regelmatig voor dat er leerlingen via een e-mail of Whatsapp-bericht naar de

mentor worden ziek gemeld. Wij attenderen u erop dat het in het belang van onze aan- en

afwezigheidsregistratie wenselijk is dat dit via ons algemene nummer gebeurt.

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

❖ Leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar en het docententeam;

❖ Iedereen draagt in de gemeenschappelijke ruimtes in de school en bij het lopen door het

lokaal een mondkapje;

❖ Hygiënemaatregelen; gebruik van handgel bij binnenkomst;

❖ Leerlingen met gezondheidsklachten blijven thuis en volgen de lessen volgens het rooster via

‘Meet’.

❖ Wanneer er gezinsleden met klachten zijn blijven de leerlingen thuis en volgen de lessen

volgens het rooster via ‘Meet’;

❖ Leerlingen en gezinsleden met klachten laten zich testen, de GGD geeft verdere instructies;

❖ We houden ons aan de gedragsverwachtingen die we met betrekking tot de PBS-waarde

‘Veiligheid/Gezondheid’ hebben afgesproken.

Continuering onderwijsaanbod

In de komende periode zal het onderwijsaanbod, waarbij de onderbouwleerlingen twee dagen

fysiek onderwijs op school en drie dagen onderwijs op afstand via ‘Meet’ volgen, worden

gecontinueerd. Ook het onderwijsaanbod van de bovenbouwklassen, waarbij 3 vmbo-t en 4

vmbo-t twee dagen fysiek onderwijs op school volgen en twee dagen onderwijs op afstand via

‘Meet, zal worden gecontinueerd. De leerlingen van 4/5 Havo worden net als de voorgaande

periode op maandag, dinsdag en vrijdag verwacht. In de afgelopen periode zijn er met

betrekking tot de aanwezigheid, in overleg met ouder(s)/verzorger(s), tevens individuele

afspraken gemaakt. Ook deze blijven in de komende periode van kracht.
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klas maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

1 T/H groep 1 op school groep 1 groep 1 op school groep 1 Onderwijs op
afstand

groep 2 groep 2 groep 2  op schoolgroep 2 op school

docent mevr. Buijs mevr. Buijs mevr. Buijs mevr. Buijs mevr. Buijs

klas maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

2 T groep 1 op school groep 1 groep 1 op school groep 1 Onderwijs op
afstand

groep 2 groep 2 op school groep 2 groep 2 op school

docent dhr. Harmsen dhr. Harmsen
mevr. Wijnbergh

mevr. Peerlkamp
mevr. Wijnbergh

dhr. Harmsen
mevr. Wijnbergh

dhr. Harmsen
mevr. Wijnbergh

klas maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

3 T groep 1 op school Onderwijs op
afstand

groep 1 groep 1 op school groep 1

groep 2 groep 2 op school groep 2 groep 2 op school

docent mevr. Rasenberg
mevr. Koot

dhr de Jong
mevr. Rasenberg

mevr. Rasenberg
mevr. Koot

mevr. Rasenberg
mevr. Koot

mevr. Rasenberg
mevr. Koot

klas maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

4 T Onderwijs op
afstand

Klas op school Onderwijs op
afstand

Klas op school Onderwijs op
afstand

docent dhr. v/d Lugt dhr. v/d Lugt
mevr. Sommeling

dhr. v/d Lugt dhr. v/d Lugt
mevr. Sommeling

dhr. v/d Lugt
mevr. Sommeling

klas maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

2/3 H groep 1 op
school*

groep 2 op
school*

groep 3 op
school*

groep 4 op
school*

groep 5 op
school*

overige leerlingen
onderwijs op
afstand

overige leerlingen
onderwijs op
afstand

overige leerlingen
onderwijs op
afstand

overige leerlingen
onderwijs op
afstand

overige leerlingen
onderwijs op
afstand

docent mevr. Peerlkamp
mevr. Brands

mevr. Brands mevr. Brands mevr. Peerlkamp mevr. Peerlkamp

klas maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

4/5 H Klas op school Klas op school Onderwijs op
afstand

Onderwijs op
afstand

Klas op school

docent dhr. de Jong dhr. van Anrooij dhr. de Jong dhr. de Jong dhr. de Jong

groen = onderwijs op school; paars = onderwijs op afstand via Meet
* = ouder(s)/verzorger(s) worden individueel op de hoogte gebracht van de aanwezigheid

van hun zoon/dochter
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Personeel

Helaas is dhr. Koppelaar nog met ziekteverlof. Het is nog niet bekend wanneer hij zijn

werkzaamheden weer op zal kunnen pakken. In periode 4 hebben we zowel mevr. Koot

(economie) als dhr. de Jong (aardrijkskunde) bereid gevonden de lessen van dhr. Koppelaar

over te nemen. Tevens zal ook dhr. van Anrooij in periode 4 de leerlingen van 4/5 Havo

extra ondersteuning in economie blijven bieden. Ook mevr. Sommeling is in de afgelopen

periode voor langere tijd met ziekteverlof geweest. Doordat mevr. Sommeling presentaties

en de inhoud van de lessen met de betrokken mentoren heeft gedeeld, hebben de

leerlingen met ondersteuning van hun mentor de lessen zelfstandig kunnen volgen.

Gelukkig is mevr. Sommeling inmiddels weer hersteld.

Zelftesten

Vanaf medio april kan het onderwijs zelftesten inzetten. Na de meivakantie starten we op

het Lingewaal College met het tweewekelijks preventief testen van het schoolteam.

Hierbij is de test een preventieve check, zonder dat daar direct aanleiding toe is. Door

regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig

worden opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen. Yulius Onderwijs

heeft besloten dat we geen zelftesten voor onze leerlingen inzetten. Binnen Yulius

Onderwijs zijn er geen grote uitbraken geweest. Het huidige beleid voldoet. Bij klachten

moeten leerlingen en teamleden altijd thuisblijven en is het dringende advies te testen bij

de teststraat van de GGD.

PBS: MOS

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

Behaviour Support’. In periode 3 zijn we vanwege de tweede lockdown in de onderbouw

gestart met een nieuwe MOS (moeilijke onderwijssituatie), namelijk ‘Rekenen’. Alle

onderbouwleerlingen zijn zelfstandig aan de slag gegaan om de gewenste wekelijkse

rekentijd te behalen. Het overzicht van de rekentijd wordt wekelijks bijgehouden en

gevisualiseerd in iedere mentorklas. Na de meivakantie zal de ‘Lingewaalbokaal’ worden

uitgereikt aan de klas, die hierin de meeste progressie heeft laten zien.

Visualisatie waarden in de school

In de afgelopen weken hebben we in samenwerking met ‘Studio Stegosaurus’ een ontwerp

voor de visualisering van onze waarden (respect, duidelijkheid en positiviteit) in de school

gemaakt. De uitvoering en visualisatie in het schoolgebouw hiervan zal binnenkort door

‘Menoor’ uit Zwijndrecht verzorgd worden.

CITO

In week 20 wordt de CITO in alle onderbouwklassen in de ochtend onder begeleiding van de

mentor afgenomen. De resultaten van de CITO worden, wanneer deze bekend zijn, via

SOMToday met u gedeeld. CITO 1 en 2 worden digitaal en CITO 3 op papier afgenomen. We

nemen de CITO resultaten mee in de besluitvorming voor de overgang van uw

zoon/dochter.

Ouderklankbordgroep

Zoals u weet, hebben we tijdens de bijeenkomsten van de ouderklankbordgroep in de

afgelopen periode onder andere met elkaar van gedachten gewisseld over het onderwerp

‘Het gebruik van middelen en social media onder jongeren’ en de invloed van groepsdruk

hierop. Op dinsdag 15 juni zal er, in samenwerking met ‘Helder op school’ van Youz, een

digitale ouderavond rondom dit thema voor alle ouder(s)/verzorger(s) georganiseerd

worden.
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U zult hier tijdig een uitnodiging voor ontvangen. In schooljaar 2021-2022 zullen er in

samenwerking met ‘Helder op school’ ook themalessen rondom dit onderwerp ingepland

worden.

Leerlingklankbordgroep

De leerlingklankbordgroep zal na de vakantie op dinsdag 11 mei om 13:30-14:30 uur weer

bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomst gaat de groep brainstormen over het

organiseren van coronaproof activiteiten en het worden van een ‘gezonde school’.

Jeugdhulp in de school

In afstemming met het samenwerkingsverband PasVOrm en het jeugdteam zijn

we vergevorderd in een samenwerking met de Onderwijs-zorg poli van Yulius en BOBA voor

de invulling van het project Jeugdhulp in de school. Zoals het er nu naar uitziet, zal deze

samenwerking in het nieuwe schooljaar kunnen gaan starten.

Belangrijke data en activiteiten

Datum Activiteiten Opmerkingen

19-04-2021 Start periode 4

23-04-2021 Herkansingen

Lingewaaltoetsen periode 3

Onderbouw, 3 vmbo-t en 4 havo

De overige leerlingen zijn vrij

24-04  t/m

09-05-2021

Meivakantie

13 t/m 16-05-2021 Hemelvaartvakantie De leerlingen zijn vrij

17-05 t/m

21-05-2021

Afname Cito 1/2/3 1 vmbo-t/havo, 2 vmbo-t, 2 havo en

3 havo

17-05 t/m

31-05-2021

Centraal examens 4 vmbo-t en 5 havo

De overige leerlingen hebben les

26-05 t/m

01-06-2021

Tweede SE-week voor 4 havo 4 havo

De overige leerlingen hebben les

14-06 t/m

25-06-2021

Centraal examens 2e tijdvak Examenleerlingen die hiervoor in

aanmerking komen

6-07 t/m

9-07-2021

Centraal examens 3e tijdvak

Herkansing

Examenleerlingen die hiervoor in

aanmerking komen

15-06-2021 Digitale ouderavond

‘Helder op School’

De uitnodiging volgt

28-06 t/m

02-07-2021

Toetsweek 4

Lingewaal toetsen

Onderbouw en 3 vmbo-t;

De leerlingen worden volgens

toetsrooster op school verwacht

28-06 t/m

02-07-2021

Herkansingen SE’s 4 havo 4 havo

De leerlingen worden volgens

toetsrooster op school verwacht
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07-07-2021 Herkansingen

Lingewaaltoetsen periode 4

Onderbouw en 3 vmbo-t

08-07 t/m

09-07-2021

Project Informatie volgt

12-07-2021 Boeken inleveren De leerlingen worden volgens rooster

op school verwacht

13-07 t/m 14-07

2021

Project Informatie volgt

15-07-2021 Kennismaking nieuwe

mentorklas

Eindrapporten mee

De leerlingen worden volgens rooster

op school verwacht

15-07-2021 Afscheid examenleerlingen Informatie volgt

16-07-2021 Studiedag

Diplomering 4 vmbo-t en 5

havo in Cascade

De leerlingen zijn vrij;

Informatie diplomering volgt

17-07 t/m

29-08-2021

Zomervakantie De leerlingen worden op maandag 30

augustus om 12.30 uur op school

verwacht

Namens het schoolteam wens ik iedereen een gezonde, zonnige

meivakantie!

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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