
Datum:

30 augustus 2021 Eerste nieuwsbrief schooljaar 2021-2022

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

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.

1. Start schooljaar 2021-2022
We zijn blij onze leerlingen vandaag te hebben mogen verwelkomen. We hebben met het ingang
van het nieuwe schooljaar een onderwijsassistent mogen verwelkomen, mevr. S. Dorenbosch. Zij
zal voornamelijk in 4 vmbo-t ondersteuning bieden.
Per 1  oktober zal mevr. Gerards als docent op het Lingewaal College komen werken. Zij zal naast
mevr. Brands de mentor van 2/3 havo worden. 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 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. We wensen alle nieuwe medewerkers een fijne tijd op
het Lingewaal College.

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 positief getest zijn blijven de leerlingen thuis en volgen de lessen

volgens het rooster via ‘Meet’. In afstemming met de GGD adviseren wij om op de vijfde dag
een test te laten doen en het advies van de GGD op te volgen;

❖ Leerlingen en gezinsleden met klachten laten zich testen, de GGD geeft verdere instructies;
❖ Leerlingen die nog niet minimaal twee weken (volledig) gevaccineerd zijn, kunnen

twee keer per week preventief thuis een zelftest uitvoeren (we delen ze op verzoek
nog twee keer per week uit)

❖ We houden ons aan de gedragsverwachtingen die we met betrekking tot de PBS-waarde
‘Veiligheid/Gezondheid’ hebben afgesproken.
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2. PBS
Aan de hand van een presentatie krijgen de leerlingen in de eerste schoolweken informatie van
hun mentor over de gedragsverwachtingen met betrekking tot de gemeenschappelijke ruimtes, het
gebruik van schoolmaterialen en de lessituaties. Tevens worden ze geïnformeerd over de
ingangen, fietsenstallingen, pauzes en andere belangrijke schoolzaken.

3. Klassenverdeling en bewegingsonderwijs
Door het groeiende aantal leerlingen hebben we dit schooljaar met een extra klas kunnen
uitbreiden. We starten dit schooljaar met zeven klassen.
De lessen bewegingsonderwijs zullen weer door dhr. Willems verzorgd worden. De klassen 1 kgt, 2
vmbo-t, 1 havo en 2 havo krijgen op vrijdag in de gymzaal aan de Herman de Ruijterstraat les. 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.

De klassenverdeling:
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
Dorenbosch

mw
Rasenberg
mw
Dorenbosch

dhr de Jong
mw
Rasenberg
(halve dag)

mw
Rasenberg
mw
Dorenbosch

mw
Rasenberg
mw
Dorenbosch

Klas
4/5 havo
Lokaal 1

dhr de Jong
mw Koot

dhr de Jong
gym

mw Koot dhr de Jong
mw Koot

dhr de Jong
mw Koot

4. Aan- en afwezigheid
Wij attenderen u erop dat het in het belang van onze aan- en afwezigheidsregistratie wenselijk is
dat leerlingen via ons algemene nummer worden afgemeld. Wanneer u uw zoon/dochter afmeldt,
zal gevraagd worden of hij/zij in staat is de lessen op afstand te volgen. Wanneer dit het geval is,
zal hij/zij uitgenodigd worden voor de online lessen via ‘Meet’. Hierdoor kan het onderwijs zoveel
mogelijk gecontinueerd.
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5. Keuzewerktijd-uur (KWT-uur)/studievaardigheden/Lingewaal Colleges
Dit 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.
Tot aan de persconferentie van vrijdag 17 september zullen het KWT-uur en de educatieve lessen
nog komen te vervallen. De mentor zal zelf invulling aan deze lessen geven.

6. Continuering onderwijs op afstand middels ’Meet’
Ook dit 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. Tevens worden de nieuwe leerlingen in de overige klassen in de eerste
schoolweken ook op school verwacht om zich te bekwamen in het werken met het onderwijs op
afstand. De mentor zal met u afstemmen wanneer de individuele leerling deel kan nemen aan het
onderwijs op afstand. We streven ernaar dat alle leerlingen per 4 oktober deel kunnen nemen aan
een structurele dag onderwijs 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 woensdag

4 vmbo-t donderdag

4/5 havo donderdag
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7. Cito 0
In week 38, van woensdag 22 t/m vrijdag 24 september, wordt Cito 0 in de ochtenden
afgenomen in het eerste leerjaar onder begeleiding van de mentor. De resultaten van de Cito
worden, wanneer deze bekend zijn, met u gedeeld. De Cito wordt digitaal afgenomen. In mei
zal ook Cito 1 worden afgenomen in de eerste klassen en Cito 2 en 3 in de andere
onderbouwklassen. De resultaten zullen worden meegenomen in de besluitvorming voor de
overgang.

8. Ouderklankbordgroep
Vorig schooljaar hebben we in de laatste periode tijdens de bijeenkomsten van de
ouderklankbordgroep 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. In samenwerking met ‘Helder op school’ hebben we themalessen rondom dit
onderwerp ingeroosterd. In januari zal er een ouderavond rondom dit thema worden
georganiseerd.
Vanuit de brugklas heeft Mevr. Schaap, de moeder van Quinten, zich aangemeld voor de
ouderklankbordgroep. We zijn blij haar in de OKG te mogen verwelkomen. Vanuit 1 havo, 2
vmbo-t en 3 vmbo-t zijn er nog geen ouders vertegenwoordigd in onze OKG. Wanneer u hier
interesse in heeft, bent u van harte welkom en kunt u zich aanmelden via de mentor van uw
zoon/dochter.

9. Huiswerkbegeleiding
Dit schooljaar 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. Hierover zult u
binnenkort verder worden geïnformeerd.

10. 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.

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

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
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Zomervakantie 10-07-2022 22-08-2022

12. 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 23-09-2021 (die van 16-09
komt ivm de geldende RIVM
richtlijnen te vervallen)

Uitnodiging volgt. Mocht een
fysieke informatieavond na de
persconferentie van 17-09
mogelijk zijn, dan vindt deze plaats
op 23-09.

Cito-0/projectdagen 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 en maatschappijleer voor
3 vmbo-t
4 en 5 havo hebben les van de
mentor volgens reguliere rooster
tot 12.45 uur

Schoolfotograaf 03-11-2021 en 04-11-2021 Volgens rooster

Herkansing Lingewaal
toetsen

10-11-2021 Gehele onderbouw, 3 vmbo-t

Namens het schoolteam wens ik iedereen een gezond en fijn

schooljaar!

Greet Rijkers-Korevaar

Schooldirecteur Lingewaal College
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Wanneer u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen via 088 405 18 90 of

grijkers@yuliusonderwijs.nl. Het algemene mailadres van de school is

lingewaalcollege@yuliusonderwijs.nl.
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