
Datum:

05-11-2021                                                    Tweede nieuwsbrief schooljaar 2021-2022

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

Voor jullie ligt de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar.

We hebben de eerste periode goed met elkaar afgesloten en we zijn afgelopen woensdag met een
schoolontbijt gestart. We bemerken dat het voor onze leerlingen wennen is om weer met zovelen
bij elkaar te zijn.

1. Team
Per 1 oktober is mevr. Gerards als docent op het Lingewaal College komen te werken. Zij is samen
met mevr. Brands de mentor van 2/3 havo, tevens verzorgt zij de lessen Nederlands en Frans in de
onderbouw.
Op 28 oktober is mevr. Wijnbergh met zwangerschapsverlof gegaan. Vanaf half oktober hebben we
mevr. Donders mogen verwelkomen. Zij neemt een aantal taken van mevr. Wijnbergh over, tevens
verzorgt ze de lessen Duits in de onderbouw. Ze is verbonden aan 1 havo als leraarondersteuner
en ze verzorgt in afstemming met mevr. Peerlkamp meerdere lessen.
Per 1 december zullen mevr. Nagel en mevr. Nennie ons team komen versterken. Mevr. Nagel zal
ondersteuning in 2 vmbo-t bieden en mevr. Nennie zal uiteindelijk de lessen wiskunde in de
onderbouw over gaan nemen van mevr. Waas.
Mevr. van der Kroon, onze orthopedagoog, zal per 4 december met zwangerschapsverlof gaan.
Haar werkzaamheden zullen worden overgenomen door de CvB en door mevr. Bras, onze
stagiaire orthopedagogiek.
Mevr. Waas zal half januari met zwangerschapsverlof gaan. Per 1 januari zal mevr. Peek de lessen
wiskunde in de bovenbouw gaan verzorgen.
We wensen onze zwangere collega’s een fijn zwangerschapsverlof en alle nieuwe medewerkers
een fijne tijd op het Lingewaal College.
Helaas is mevr. Rasenberg per 3 november uit komen te vallen. Zij is in afwachting van een
operatie en zal de komende periode vooralsnog niet in de gelegenheid zijn om haar lessen te
verzorgen. We wensen haar veel sterkte. We zijn op zoek naar een passende oplossing om het
ziekteverlof van haar in te vullen en zullen u daar zo spoedig mogelijk over informeren.

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

❖ Volwassenen houden onderling 1.5 meter afstand van elkaar;
❖ Hygiënemaatregelen; gebruik van handgel bij binnenkomst;
❖ Leerlingen met gezondheidsklachten blijven thuis en volgen de lessen volgens het rooster via
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‘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.

3. PBS
In periode 2 staat onze waarde RESPECT centraal.
Met ingang van woensdag 4 november starten we met een gedragsondersteuningsinterventie in de
onderbouw door het het monitoren en registreren van gedragsverwachtingen.
Gedragsverwachtingen die centraal staan tijdens deze interventie:

1.   We gaan respectvol met elkaar om (ook op social media)
2.   Bij een vraag of opmerking steken we onze vinger op en wachten we tot we de beurt
krijgen
  3.   Als de docent of een medeleerling aan het woord is, zijn we stil en luisteren we
 4.  We maken rustig/stil ons werk en zorgen ervoor dat de anderen kunnen werken

Leerlingen kunnen bonuspunten/tokens verdienen door:
1. Hun jas op te hangen voor binnenkomst in de klas en voor de tweede bel de telefoon op
de telefoontafel te leggen
2. Op tijd klaar te zitten voor de les met de juiste spullen voor zich

In de week van 4 december zal er worden gekeken welke klas naar rato de meeste tokens heeft
verdiend. Aan deze klas zal de Lingewaalbokaal worden uitgereikt.

Tijdens de interventie is de reactieprocedure klein probleemgedrag gewoon van kracht. Docenten
geven dus ook bij het monitoren van deze gedragsverwachtingen leerlingen positieve feedback,
schakeltijd en de kans om zich te herpakken. Wanneer het een leerling na deze periode nog niet is
gelukt om zich aan de gedragsverwachtingen te houden (zie voorwaarden), zal er een individuele
dagelijkse Check-in Check-out procedure (CICO) worden ingezet. Ouder(s)/verzorger(s) worden
hierover geïnformeerd.

4. Lingewaal Colleges
De afgelopen periode hebben de leerlingen op vrijdag met veel plezier deelgenomen aan de
Lingewaal Colleges. De leerlingen die in de afgelopen weken hun weektaak/schoolwerk voor 80%
af hadden, hebben oa deelgenomen aan koken, een workshop ukulele, Pokémon Go, mozaïek,
spelletjes, sportactiviteiten of zelfstandig werken. Deze Lingewaal Colleges worden gecontinueerd
tot aan de kerstvakantie.
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5. Continuering onderwijs op afstand middels ’Meet’
Ook in periode 2 zullen alle klassen een dag in de week onderwijs op afstand middels ‘Meet’
aangeboden krijgen. Vanaf 4 november starten ook de brugklassen hiermee. Zij zijn in de eerste
schoolweken wegwijs en bekend gemaakt met de gedragsverwachtingen voor de lessen en
toetsen op afstand.
Wanneer we onvoldoende fysieke bezetting hebben, kan de structurele dag onderwijs op afstand
een zelfstandige thuiswerkdag worden. Leerlingen werken deze dag zelfstandig thuis aan hun
weektaak of de studiewijzer in SOMToday. Wanneer we hier gebruik van maken worden leerlingen
hiervan tijdens het eerste lesuur op de hoogte gebracht.

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

6. Audit
Op vrijdag 5 november is er een audit afgenomen op het Lingewaal College. Om de kwaliteit van
ons onderwijs te bewaken heeft Yulius in samenwerking met Horizon een kwaliteitskader
opgesteld. Er zijn deze dag twee auditoren te gast geweest op het Lingewaal College. Zij zijn in
gesprek gegaan met de leden van de leerlingklankbordgroep, de ouderklankbordgroep,
vertegenwoordigers vanuit het schoolteam en de CvB. Tevens hebben zij een aantal lessen
bijgewoond.

7. Leerlingklankbordgroep
Afgelopen dinsdag 26 oktober is de leerlingklankbordgroep (LKG) bijeengekomen. Tijdens deze
vergadering hebben ze gebrainstormd over verschillende onderwerpen, zoals het traject Helder op
School, wat na de kerstvakantie gaat starten. Daarnaast is er besproken in welke klassen het
raadzaam kan zijn om extra gastlessen vanuit Helder op School in te zetten. Verder is de invulling
van de educatieve lessen aan bod gekomen en is er nagedacht over de invulling van de
kerstviering, welke we in de komende bijeenkomst verder willen bedenken en vormgeven.
Aangezien nog niet iedere klas een vertegenwoordiger in de LKG heeft, is er door de leden
bepaald dat er op donderdag 11 november verkiezingen plaatsvinden in de klassen die nog geen
vertegenwoordiger in de LKG hebben. Vrijdag 5 november zullen de leden van de LKG een ronde
door de school maken en in de klassen uitleggen wat de LKG doet en hoe geïnteresseerden zich
verkiesbaar kunnen stellen.
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8. Ouderklankbordgroep
Tijdens het ‘koffie-uurtje’ nodigen we ouder(s)/verzorger(s) uit om op school, onder het genot van
een kopje koffie, met elkaar over diverse onderwerpen in gesprek te gaan.
In de eerste bijeenkomst van de ouderklankbordgroep is er besloten dat het periodieke
‘koffie-uurtje’ in verband met de huidige coronamaatregelen nog even wordt uitgesteld.
We hebben de nieuwe OKG-leden gevraagd zich aan u voor te stellen.
Vanuit 2 vmbo-t is er nog geen ouder 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. We
zijn blij twee nieuwe OKG leden te mogen verwelkomen en hebben hen gevraagd zich voor te
stellen.

Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Anja Schaap.

Moeder van Quinten die na de zomervakantie is gestart op het Lingewaal College KGT-1. Als ouders
waren wij in het begin best wel sceptisch om Quinten naar deze school te laten gaan omdat in onze
ogen Quinten een toch wel heel ander rugzakje had dan menig ander kind. Maar toch toen wij ons
eerste gesprek hadden op het Lingewaal College waar Quinten bij was, zagen wij hem al opfleuren
van de dingen die hij hoorde, zoals de leerkrachten nemen jou hier altijd serieus en zullen naar je
luisteren en helpen heeft hem echt op zijn gemak gesteld. En gelukkig Quinten werd toegelaten. En wij
als ouders hebben alleen maar lovende dingen te zeggen. Elke dag gaat er een vrolijk kind naar school
en komt hij net zo vrolijk terug. Heerlijk om elke dag die lach op zijn gezicht te zien. Wij zijn alle
medewerkers van het Lingewaal College dan ook zeer dankbaar. Tijdens de informatiemiddag hoorde
ik over de ouderklankbordgroep, dit sprak me eigenlijk wel aan. Meedenken met school maar ook om
er eventueel te zijn voor andere ouders die misschien tegen iets aanlopen / mee zitten, maar de
drempel misschien iets te hoog is om dit zelf te bespreken met een leerkracht. Hiervoor ben ik dan
graag een luisterend oor en hoop ik dat ik hulp kan bieden om samen dan stappen te nemen om deze
drempel lager te maken. Ik ben blij dat ik me bij dit gezellige team mocht aansluiten. En hoop dat ik
natuurlijk voor de medewerkers van school, voor het team, voor u maar ook niet te vergeten, voor de
leerlingen zodat zij het prettig hebben op deze leuke school, iets kan betekenen.

Met vriendelijke groet

Anja Schaap

Hallo allemaal, ik ben Danielle Dekker uit Sleeuwijk, moeder van Anouk uit 1Havo en ik maak deel uit
van de OuderKlankbordGroep van deze school.

Anouk heeft een goede start gehad op het Lingewaal College, ze gaat weer met plezier naar school. Al
vanaf het eerste oriënterende gesprek omtrent een schoolkeuze voelde deze school goed voor ons.
Duidelijkheid, transparant, warm welkom, kleinschalig, professioneel, meedenken, oog voor de
behoeften van Anouk, goede voorbereiding op de start, prettige communicatie. En nu Anouk de eerste
periode op school heeft afgerond, kunnen we als ouders alleen maar beamen dat is waargemaakt
wat we vanaf het eerste ogenblik gevoeld hebben. Anouk wordt gezien en gehoord en zit op haar plek
in de klas. Wat genieten we hiervan als ouders!

Al bij de eerste kennismakingsavond werd verteld over de OKG en ik heb me aangemeld als
klassenvertegenwoordiger van 1 Havo. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de school van Anouk,
mee te denken in visie, maar ook in praktische zaken en de school en het team zo wat beter te leren
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kennen. Ik geloof erg in samenwerking tussen school en ouders, samen zorgen voor een veilige en
prettige ontwikkeling van het kind.

Middels de OKG kan ik hier wat in bijdragen. Mocht u behoefte hebben aan contact met een ouder,
een tip/klacht/advies hebben of gewoon iets willen delen. Neem vooral contact op met de OKG! Een
mailtje naar lingewaalcollege@yuliusonderwijs.nl met de vraag om contact en iemand van de OKG zal
u bellen/mailen. Of via de mentor van de klas, daar is de naam van de klassenvertegenwoordiger
bekend.

9. Huiswerkbegeleiding
Dit schooljaar zijn we in samenwerking met Huiswerkinstituut Bartolomeus uit Gorinchem op
maandag en woensdagmiddag na schooltijd van 14.45-16.15 uur met huiswerkbegeleiding gestart.
Daar we bemerken dat veel van onze leerlingen zich na schooltijd moeilijk kunnen motiveren om
met hun huiswerk aan de slag te gaan, bevelen we als schoolteam onze leerlingen van harte aan
om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Zowel de leerlingen als de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen die nu wel van deze mogelijkheid gebruik maken, zijn positief over de begeleiding die
vanuit Bartolomeus geboden wordt. De begeleiding zal ook in periode 2 worden gecontinueerd en
leerlingen die hier tot op heden geen gebruik van hebben gemaakt, kunnen zich aanmelden door
een e-mail te sturen naar lingewaalcollege@yuliusonderwijs.nl onder vermelding van
‘Huiswerkbegeleiding Bartolomeus’ met de volgende informatie:

● Naam leerling
● Klas en niveau
● Aantal dagen en/of voorkeursdag
● Eventuele bijzonderheden.

Leerlingen die momenteel al gebruik maken van de huiswerkbegeleiding hoeven niet opnieuw
aangemeld te worden. Wij gaan ervan uit dat de huiswerkbegeleiding voor hen gecontinueerd zal
worden. Wanneer u uw zoon/dochter aanmeldt, zal dit voor minimaal één periode zijn.
Ziek- of afmelden gebeurt ‘s morgens voor 8.30 uur via het algemene nummer van de school
(088-4051890). Indien tijdig wordt afgemeld, kan de les worden ingehaald tijdens het inhaaluur (1
keer per maand op donderdag om 13.15 uur). Indien niet (tijdig) wordt afgemeld, wordt een deel
(€12,50) van de kosten doorberekend aan de ouder(s)/verzorger(s).

10. Jeugdhulp op school
In afstemming met het samenwerkingsverband PasVOrm en het jeugdteam van de gemeente
Gorinchem is de begeleiding vanuit BOBA voor de invulling van het project Jeugdhulp op school,
gestart. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is mevr. I. Bezemer bij ons op school aanwezig om
invulling te geven aan dit project. Er zijn inmiddels meerdere leerlingen die hier met tevredenheid
gebruik van maken.
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11. Vakantierooster/vrije dagen/bijzondere data schooljaar 2021-2022

Eerste dag Laatste dag

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

12. Belangrijke data tweede 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 projectdagen. De
schoolexamens van onze eindexamenkandidaten worden zoveel mogelijk tegelijkertijd met de
reguliere toetsweken ingepland.

2021-2022 Data Opmerking

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

Start periode 2 03-11-2021 Schoolontbijt in alle klassen
1e lesuur

Start onderwijs op
afstand voor
brugklassen

04-11-2021

Audit 05-11-2021

Herkansingen
Lingewaal toetsen

10-11-2021 Onderbouw en 3 vmbo-t
Overige leerlingen zijn vrij

Structurele dag onderwijs op
afstand 2/3 havo en 3 vmbo-t
komt te vervallen

Rapport periode 1 mee 19-11-2021
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Facultatieve
rapportgesprekken

Week 47 en 48 Eventuele uitnodiging van mentor
volgt per mail

Sintviering 03-12-2021 Informatie volgt

Start praktijklessen
kaderleerlingen op
Omnia College

07-12-2021 Leerlingen 1 vmbo-kader

Foute kersttruiendag 15-12-2021

Kerstviering 23-12-2021 Informatie volgt

Studiedag 24-12-2021 Leerlingen zijn vrij

Ouderavond ‘Helder op
school’

11-01-2022

Projectdagen 10-01-2022 t/m 12-01-2022 Onderbouw en 3 vmbo-t
8.30-12.55 uur

SE-week 2 12-01-2022 t/m 18-01-2022 3 vmbo-t (maatschappijleer),
4 vmbo-t, 4 havo en 5 havo
volgens toetsrooster

Start periode 3 19-01-2022

Herkansingen
Lingewaal toetsen
periode 2

26-01-2022 Onderbouw en 3 vmbo-t
Overige leerlingen zijn vrij

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 mailadres van de school is

lingewaalcollege@yuliusonderwijs.nl.
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