
Laatste nieuwsbrief 15 juli 2021

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

1. Laatste periode
We zijn blij dat we onze leerlingen in de laatste periode van het schooljaar weer vier dagen in
de week op school hebben mogen verwelkomen. We zijn er trots op dat onze leerlingen zich
gedurende deze laatste schoolweken nog steeds goed aan de gedragsverwachtingen met
betrekking tot de waarde gezondheid/veiligheid hebben gehouden. Daarnaast kunnen we
met trots melden dat al onze examenkandidaten geslaagd zijn voor hun eindexamen en het
grootste gedeelte van onze leerlingen over is naar het volgende leerjaar.

2. Afsluitende activiteiten
In de laatste weken hebben we op het Lingewaal College verschillende activiteiten gedaan
ter afsluiting van het schooljaar. De leerlingen hebben een projectdag en een mentoruitje
gehad. Hieronder een impressie van deze dagen:
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3. Docententeam
Zoals u weet zijn het afgelopen schooljaar een aantal collega’s met ziekteverlof geweest.
Zowel mevr. Sommeling als dhr. Koppelaar zijn weer aan het re-integreren. Dhr. Koppelaar
zal met ingang van het nieuwe schooljaar het Lingewaal College gaan verlaten. Ook dhr.
Jaddoe, stagiair wo Orthopedagogiek zal het Lingewaal College, na het succesvol afronden
van zijn studie, gaan verlaten. Wij wensen beide heren veel succes met hun verdere
loopbaan.
Gelukkig mogen we op het Lingewaal College een nieuwe docent verwelkomen, te weten
mevr. Gerards. Zij zal per 1 oktober 2021 als mentor van 2/3 havo naast mevr. Brands
komen te werken. Tevens zal zij de lessen Nederlands in de onderbouw gaan verzorgen. Tot
1 oktober zal mevr. Waas op vrijdag de mentortaken waarnemen.
Zoals u weet zijn we tevens een opleidingsschool voor stagiaires. Naast mevr. Verkaik,
stagiaire hbo Pedagogiek, mogen we een aantal nieuwe stagiaires verwelkomen: mevr. Bras,
stagiaire wo Orthopedagogiek, mevr. Gievers, stagiaire hbo Engels, mevr. Aantjes, stagiaire
hbo Pedagogiek en mevr. den Herder stagiaire hbo biologie.

4. Boeken bestellen
Vanaf dit jaar bestellende de leerlingen de boeken zelf. Om het nieuwe schooljaar goed te
kunnen starten is het belangrijk dat dit op tijd gebeurd (uiterlijk 25 juli).
Stappenplan
Stap 1: Ga naar vandijk.nl
Stap 2: Vul de gegevens van de school in: Gorinchem, Lingewaal College
Stap 3: Geef aan naar welke klas je komend jaar gaat
Stap 4: Log in met je schoolmail (Als je hier nog niet in kunt kan het met je privé mail)
Stap 5: Vink aan welke vakken je volgend jaar gaat volgen
- In de onderbouw volg je alle vakken
- In de bovenbouw volg je de vakken die binnen je profiel vallen
Stap 6: Rond de bestelling af

In deze video worden de verschillende stappen ook gevisualiseerd.
De bestelling wordt via post nl met de voorwaarden die daar van toepassing zijn naar het
adres wat opgegeven wordt verstuurd. We raden aan om de post nl app te downloaden
zodat het boekenpakket gevolgd kan worden.
De schoolboeken worden door de school betaald, andere materialen die via van Dijk besteld
worden zijn voor eigen rekening.

5. Klassenverdeling en bewegingsonderwijs
Door het groeiende aantal leerlingen zullen we in het nieuwe schooljaar weer met een extra
klas uitbreiden. We starten volgend schooljaar met zeven klassen.

De lessen bewegingsonderwijs zullen in het nieuwe schooljaar ook weer op dinsdag en
vrijdag plaatsvinden. De klassen 1 kgt, 2 vmbo-t, 1 havo en 2 havo zullen op vrijdag in de
gymzaal aan de Herman de Ruijterstraat les krijgen. De overige klassen, te weten, 3 havo, 3
vmbo-t, 4 vmbo-t en 4/5 havo zullen op dinsdag in de van Rappardhal in de Wijnkoperstraat
les krijgen. Deze leerlingen zullen onder begeleiding op de fiets naar de van Rappardhal
gaan. Dhr. Willems zal ook in het nieuwe schooljaar vanuit de Move Academy de lessen
bewegingsonderwijs blijven verzorgen.

2

https://www.vandijk.nl/
https://vimeo.com/508032547


Na de zomervakantie ziet de klassenverdeling er als volgt uit:
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Klas
1 kgt
Lokaal 7

mw Buijs
mw
Wijnbergh

mw Buijs mw Buijs
mw
Wijnbergh

mw Buijs
mw
Wijnbergh

mw Buijs
mw
Wijnbergh
gym

Klas
2 vmbo-t
Lokaal 6

dhr Harmsen dhr Harmsen mw Waas dhr Harmsen dhr Harmsen
gym

Klas
1 havo
Lokaal 5

mw
Peerlkamp

mw Waas mw
Peerlkamp

mw
Peerlkamp

mw
Peerlkamp
gym

Klas
2/3 havo
Lokaal 4

mw Brands mw Brands
gym (3 Havo)

mw Brands mw Brands mw Waas
gym (2 Havo)

Klas
3 vmbo-t
Lokaal 3

dhr v. d. Lugt dhr v. d. Lugt
mw
Sommeling
gym

dhr v. d. Lugt dhr v. d. Lugt
mw
Sommeling

dhr v. d. Lugt

Klas
4 vmbo-t
Lokaal 2

mw
Rasenberg

mw
Rasenberg

dhr de Jong mw
Rasenberg

mw
Rasenberg

Klas
4/5 havo
Lokaal 1

dhr de Jong
mw Koot

dhr de Jong
gym

mw Koot dhr de Jong
mw Koot

mw Koot

5. Keuzewerktijd-uur (KWT-uur)/studievaardigheden/Lingewaal Colleges
In het nieuwe schooljaar staat op maandag het 7e lesuur het KWT-uur ingeroosterd.
Voorafgaand aan dit uur schrijven de leerlingen zich in voor een vakgebied waar ze extra
ondersteuning in nodig hebben. In de loop van de week staat er voor alle klassen een lesuur
studievaardigheden ingeroosterd. Tijdens dit uur zullen de studievaardigheden in de eigen
mentorklas worden getraind. Op vrijdag zullen er Lingewaal Colleges als beloning van PBS
aangeboden worden. De leerlingen kunnen, mits ze hun weektaak/schoolwerk voor 80% af
hebben, deelnemen aan oa, kunst-, sport-, kook-, cultuur-, theater- en duurzaamheids
colleges.

6. Lestijden
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: Donderdag:
1e lesuur: 08.30-09.30 uur 1e lesuur: 08.30-09.20 uur
2e lesuur: 09.30-10.15 uur 2e lesuur: 09.20-10.10 uur
3e lesuur: 10.15-11.00 uur 3e lesuur: 10.10-11.00 uur
Pauze: 11.00-11.15 uur Pauze: 11.00-11.15 uur
4e lesuur: 11.15-12.00 uur 4e lesuur: 11.15-12.05 uur
5e lesuur: 12.00-12.45 uur 5e lesuur: 12.05-12.55 uur
Pauze: 12.45-13.00 uur
6e lesuur: 13.00-13.45 uur
7e lesuur:        13.45-14.30 uur
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7. Continuering onderwijs op afstand middels ’Meet’
Ook in het nieuwe schooljaar zullen alle klassen een dag in de week onderwijs op afstand
middels ‘Meet’ aangeboden krijgen. Onze brugklassen zullen pas vanaf week 40, 4 oktober,
starten met het onderwijs op afstand, zodat we in de eerste weken de gelegenheid hebben
onze nieuwe leerlingen hierin wegwijs te maken en ze bekend te maken met de
gedragsverwachtingen voor de lessen en toetsen op afstand.
Motivatie/onderbouwing vaste dag onderwijs op afstand voor alle klassen:

● Door de inzet van een structurele dag onderwijs op afstand voor alle klassen
bereiden we onze leerlingen goed voor op de verdere digitalisering van het onderwijs.

● Een groot gedeelte van onze leerlingen, die moeite hebben met het verwerken van
veel prikkels, komen we tegemoet bij de continuering van de vaste onderwijsdag op
afstand.

● De leerlingen zijn goed voorbereid op het volgen van onderwijs op afstand middels
‘Meet’ wanneer er in de toekomst door mogelijke nieuwe varianten van het
Coronavirus vanuit het ministerie wordt besloten de scholen weer tijdelijk te moeten
sluiten.

klas dag onderwijs op afstand

1 kgt donderdag

1 havo dinsdag

2 vmbo-t dinsdag

2/3 havo woensdag

3 vmbo-t donderdag

4 vmbo-t woensdag

4/5 havo donderdag

8. Huiswerkbegeleiding
Met ingang van het nieuwe school zal er in samenwerking met Huiswerkinstituut
Bartolomeus uit Gorinchem op maandag en woensdagmiddag na schooltijd de mogelijkheid
worden geboden om van 14.45-16.15 uur in te schrijven voor structurele
huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die gemotiveerd na
schooltijd onder begeleiding aan hun schoolwerk willen werken, of zich voor willen
voorbereiden op toetsen. In de eerste schoolweek na de zomervakantie zullen we u hier
nader over informeren.

9. Studiedagen
Op het Lingewaal College zijn een aantal dagen ingericht als studiedag voor de docenten.
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.

25-10-2021 Studiedag Yulius Algemeen
24-12-2021 Studiedag
25-02-2021 Studiedag
09-07-2022 Studiedag

4



10.Vakantierooster/vrije dagen/bijzondere data schooljaar 2021-2022
Eerste dag Laatste dag

1e schooldag 30-08-2021 start 12.30 uur
Herfstvakantie 18-10-2020 24-10-2020
Kerstvakantie 25-12-2021 09-01-2022
Voorjaarsvakantie 26-02-2022 06-03-2022
Goede vrijdag en Pasen 15-04-2022 18-04-2022
Meivakantie (inclusief
koningsdag) 25-04-2022 08-05-2022

Hemelvaart 26-05-2022 29-05-2022
Pinksteren 05-06-2022 06-06-2022
Kamp 05-07-2022 06-07-2022
Zomervakantie 10-07-2022 22-08-2022

11. Belangrijke data eerste periode schooljaar 2021-2022
Op het Lingewaal College hebben we het schooljaar in vier periodes verdeeld. Periode 1 en
3 worden afgesloten met een toetsweek en periode 2 en 4 worden afgesloten met een
projectweek. De schoolexamens van onze eindexamenkandidaten worden zoveel mogelijk
tegelijkertijd met de reguliere toetsweken ingepland.

2021-2022 Data Opmerking

Periode 1 30-08-2021 t/m 02-11-2021

Eerste schooldag 30-08-2021 Leerlingen worden om 12.30 uur
op school verwacht
Tijdig communiceren met het
vervoersbedrijf

Informatieavond 16-09-2021 Uitnodiging volgt

Cito-0/ projectweek 20-09-2021 t/m 24-09-2021 Voor de brugklasleerlingen; nadere
informatie volgt

Studiedag Yulius
Algemeen

25-10-2021 Leerlingen zijn vrij

Toetsweek 1 27-10-2021 t/m 02-11-2021 Gehele onderbouw, 3 vmbo-t

SE-week 1 27-10-2021 t/m 02-11-2021 4 vmbo-t, 4 en 5 havo en
maatschappijleer voor 3 vmbo-t

Schoolfotograaf 04-11-2021 Volgens rooster

Herkansing Lingewaal
toetsen

10-11-2021 Gehele onderbouw, 3 vmbo-t
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Na de zomervakantie worden de leerlingen op maandag 30 augustus van 12.30-14.30 uur op
school verwacht. De leerlingen zullen dan hun lesrooster ontvangen. Tevens zullen de
Chromebooks van de brugklasleerlingen, die gebruik maken van RentCompany, uitgeleverd
worden.

Mede namens het team wens ik iedereen een fijne zonnige zomervakantie toe,

Mevr. G. Rijkers-Korevaar
Schooldirecteur Lingewaal College
g.rijkers@yuliusonderwijs.nl
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