
Datum:

23-12-2021 Derde nieuwsbrief schooljaar 2021-2022

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

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. In de afgelopen periode hebben alle

onderbouwklassen en 3 vmbo-t structureel een zelfstandige thuiswerkdag gehad. Zoals

demissionair premier Rutte heeft aangegeven zal er op donderdag 3 januari een nieuwe

persconferentie zijn, waarin bekend wordt gemaakt of de scholen na de kerstvakantie weer open

kunnen. Om die reden blijven wij maandag 10 januari nog gesloten voor leerlingen.

Vooralsnog gaan we ervan uit dat we na de kerstvakantie onze leerlingen weer op school mogen

ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen we middels ‘Meet’ onderwijs op afstand

verzorgen. U kunt er sowieso vanuit gaan dat de zelfstandige thuiswerkdag voor de onderbouw

en 3 vmbo-t gecontinueerd zal worden, met uitzondering van de eerste schoolweek, waarin de

onderbouw en 3 vmbo-t op dinsdag, woensdag en donderdagochtend aan het project Globaland

zullen werken op school.

1. Team

Per 1 december zijn mevr. Nagel en mevr. Nennie gestart. Mevr. Nagel ondersteunt dhr. Harmsen

in 2 vmbo-t. Mevr. Nennie zal het zwangerschapsverlof van mevr. Waas in de onderbouw in gaan

vullen. Zij is nu al gestart om mevr. Waas in de onderbouw te ondersteunen. Per 1 januari zal

mevr. Peek gaan starten. Zij zal het zwangerschapsverlof van mevr. Waas in de bovenbouw in

gaan vullen. Op 4 december is mevr. van der Kroon met zwangerschapsverlof gegaan. Mevr. Bras

zal haar deels gaan vervangen. Tevens zullen de andere leden van de commissie van begeleiding

(CvB) een aantal taken overnemen.

Mevr. Wijnbergh is inmiddels bevallen van een zoon. Boaz is op 23 november geboren. Ook mevr.

van der Kroon is bevallen van een dochter. Julia is op 21 december geboren.

We wensen mevr. Wijnbergh en mevr. van der Kroon een fijn zwangerschapsverlof en alle nieuwe

medewerkers een fijne tijd op het Lingewaal College.

Mevr. Rasenberg is momenteel in afwachting van een operatie; zij is dagelijks, met uitzondering

van de woensdag, op therapeutische basis op school. Mevr. Peek zal naast het verzorgen van de

wiskundelessen ook een deel van de werkzaamheden van mevr. Rasenberg in gaan vullen. Tevens

zal mevr. Gerards een aantal taken met betrekking tot het examentraject voor Nederlands in

gaan vullen.
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2. Basisregels en dringende adviezen

Zoals u weet, houden we ons aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de rijksoverheid om de

besmetting zo veel mogelijk terug te dringen.

Basisregels

❖ Was je handen vaak en goed

❖ Hoest en nies in je elleboog

❖ Klachten? Blijf thuis en laat je testen bij de GGD.

Maatregelen

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

❖ Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij door de school lopen. Wanneer de

leerlingen en medewerkers zitten, mogen de mondkapjes af;

❖ Medewerkers houden (waar mogelijk) 1.50 m afstand van de leerlingen en van elkaar;

❖ 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 en teamleden worden geadviseerd twee keer per week preventief thuis

een zelftest uit te voeren (we delen ze wekelijks uit).

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

PBS-waarde ‘Veiligheid/Gezondheid’ hebben afgesproken.

3. PBS

In periode 2 hebben we een gedragsinterventie ingezet in de onderbouwklassen, waarin de

waarde RESPECT centraal stond. Alle onderbouwklassen hebben goede scores behaald. Naar rato

heeft klas 1 kgt de meeste tokens verdiend en de Lingewaal bokaal, gevuld met lekkers,

gewonnen. Klas 1 havo heeft de meeste bonustokens verdiend. Zij hebben een troostprijs

ontvangen.

4. Praktijklessen bij het Omnia College

Op dinsdag 7 december zijn voor onze vier leerlingen uit 1 vmbo-kader de vakwerklessen op het

Omnia College gestart. Ze zullen hier elke dinsdagmiddag, onder begeleiding van een collega van

het Lingewaal College, naartoe gaan. Drie leerlingen hebben gekozen voor de Techniekklas en

één leerling voor de Koksklas. De leerlingen zijn erg enthousiast. We zijn blij met de prettige

samenwerking met het Omnia College tot nu toe.

Op vrijdag 14 januari 2022 is het voor ouder(s)/verzorger(s) van deze leerlingen mogelijk om

tussen 18.00-20.00 uur een kijkje te gaan nemen in deze school via een ‘online open huis 2022

(https://www.omniacollege-opendag.nl/).
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5. Sint- en kerstviering

Op vrijdag 3 december hebben we op het Lingewaal College onze jaarlijkse Sinterklaasviering

gevierd. In alle klassen is het Sinterklaasspel gevierd en zijn andere Sint-activiteiten gedaan.

Na de Sintviering hebben leerlingen geholpen met het optuigen van de kerstboom en het

versieren van de hal. Op maandag 29 december heeft de Kerstviering plaatsgevonden. Gelukkig

kon deze feestelijke afsluiting nog doorgaan. Ook was er deze dag een verkiezing voor wie het

mooist uitgedost was. Deze verkiezing is gewonnen door Sara uit 2 havo!

Hieronder een kleine impressie van deze dag.
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6. Continuering zelfstandige thuiswerkdag

Met ingang van 29 november is de onderwijsdag op afstand van de onderbouw en 3 vmbo-t

omgezet in een zelfstandige thuiswerkdag. Deze zal ook na de kerstvakantie worden

gecontinueerd. De dag zal om 8.30 uur middels ‘Meet’ door een teamlid van het Lingewaal

College worden opgestart.

klas zelfstandige

thuiswerkdag

dag onderwijs op afstand

1 kgt woensdag n.v.t.

1 havo dinsdag n.v.t.

2 vmbo-t dinsdag t/m 11 januari

woensdag vanaf 19

januari

n.v.t.

2/3 havo maandag n.v.t.

3 vmbo-t woensdag n.v.t.

4 vmbo-t n.v.t. donderdag

4/5 havo n.v.t. donderdag

6. Project Globaland onderbouw en 3 vmbo-t: 11 t/m 13 januari 2022

Na de kerstvakantie zijn we voornemens in het kader van burgerschap in de onderbouw en 3

vmbo-t met het driedaagse project ‘Globaland’ te starten. De leerlingen vormen in kleine

groepjes de nieuwe leiders van virtuele landen. Het is hun taak om de situatie in hun land te

verbeteren. Door middel van allerlei activerende praktische opdrachten verdienen de groepjes

punten. Leerlingen worden aan het denken gezet over de problemen en wat wij hier in

Nederland mee te maken hebben. Ook vormen ze hier een eigen mening over. Verder wordt er

onder andere gewerkt aan de competenties zelfstandig werken, samenwerken, brainstormen,

discussiëren, creatief denken, keuzes maken en reflecteren.

Globaland is een project van Stichting Cross Your Borders. De begeleiding tijdens het project

wordt verzorgd door medewerkers van Globaland in samenwerking met de docenten van het

Lingewaal College. Op dinsdag en woensdag zijn de dagen van 8.30-13.00 uur en op donderdag

van 8.30-12.55 uur. De tijden en pauzes verschillen van wat de leerlingen gewend zijn, dit is al

met de leerlingen besproken.

Er is ook aan de leerlingen gevraagd om enkele spullen mee te nemen naar het project. Het gaat

om de volgende drie dingen:

1. Een koptelefoon/oortelefoon;

2. Van de eerstejaars leerlingen wordt verwacht dat zij hun eigen chromebook (RentCompany)

meenemen. Overige leerlingen kunnen een chromebook van school gebruiken;

2. Kleding in de kleur van hun land. In de voorbereiding krijgen leerlingen te horen welke kleur

hun land heeft. Dit is leuk voor de sfeer, aankleding en teamspirit!

3. Een (oud) wit t-shirt om te versieren.

We attenderen u erop de vervoersbedrijven tijdig van de gewijzigde lestijden op de hoogte te

stellen.
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7. SE-week 2

Op maandag 10 januari zijn de leerlingen vrij (zie rooster onderaan nieuwsbrief). Voor de

leerlingen van 4 vmbo-t, 4 havo en 5 havo is er de mogelijkheid om van 10.00-12.00 uur middels

‘Meet’ vragen aan de betrokken docenten over de lesstof van de SE’s stellen. Dinsdag 11 januari

is voor onze examenleerlingen een lesdag volgens het verkorte lesrooster tot 13.05 uur. Op

woensdag 12 januari start de SE-week, die tot dinsdag 18 januari zal duren. Het rooster voor

deze SE-week is via de mentor met de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) gedeeld.

Woensdag 18 januari start periode 3 met een nieuw rooster.

8. Leerlingklankbordgroep

Dinsdag 9 december is de klankbordgroep bijeengekomen. Tijdens deze vergadering hebben we

een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen namelijk: Jayden uit 1 havo en Noëlle uit 2

vmbo-t. Daarnaast is Shenna uit 1 kgt toegetreden tot onze leerlingklankbordgroep.

Tijdens de vergadering zijn er een aantal thema's aan bod gekomen zoals: de kerstviering, de

RIVM richtlijnen op school, de schoolkrant en de zelfstandige thuiswerkdag.

We merken dat het soms nog lastig schakelen is voor alle leerlingen, maar dat we hun veerkracht

ontzettend knap vinden. Het blijft bij de aankomende vergaderingen een agendapunt die we

met elkaar zullen blijven evalueren. Hierdoor kunnen we ons onderwijsaanbod samen met de

leerlingen evalueren en aanpassen waar nodig.

9. Ouderklankbordgroep

Zoals u weet heeft de ouderklankbordgroep in afstemming met de schooldirecteur besloten het

periodieke ‘koffie-uurtje’ in verband met de huidige coronamaatregelen nog even uit te stellen.

De eerstvolgende (digitale) bijeenkomst van de ouderklankbordgroep is op woensdag 12 januari

2022.

10. Huiswerkbegeleiding

Zoals u weet zijn we dit schooljaar in samenwerking met Huiswerkinstituut Bartolomeus uit

Gorinchem op maandag en woensdagmiddag na schooltijd van 14.45-16.15 uur gestart met

huiswerkbegeleiding. Inmiddels maken veel leerlingen hier gebruik van. Als schoolteam bevelen

we 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 3 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).
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11. 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. Vanaf 1 december is de begeleiding vanuit BOBA uitgebreid en

is mevr. A. Dijkshoorn ook op dinsdag bij ons op locatie gestart. Daar er veel gebruik wordt

gemaakt van de begeleiding van BOBA is er momenteel een kleine wachtlijst.

12. Chromebooks huren/kopen via The Rent Company

Het belang van digitaal onderwijs heeft zich de afgelopen anderhalf jaar bewezen. Om bij te

dragen aan de digitale ontwikkeling van iedere leerling hebben we bij Yulius Onderwijs gekozen

om met Chromebooks in de klassen te werken. Voor de organisatie hiervan zijn we een

samenwerking aangegaan met The Rent Company. De missie van The Rent Company is: ‘Elke

leerling toegang geven tot digitaal onderwijs.’ Daarom bieden zij Chromebooks om te huren of

te kopen, met daarbij het Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en

diefstaldekking. Daarmee is uw zoon/dochter altijd verzekerd van een werkend Chromebook in

de klas en heeft u er geen omkijken meer naar.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we op het Lingewaal College in de brugklassen gestart

met deze samenwerking. Op verzoek van verschillende ouder(s)/verzorger(s) uit andere klassen

om ook van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, is er besloten dat de leerlingen van het

tweede leerjaar de mogelijkheid wordt geboden om een chromebook middels het Easy4u

zekerheidspakket te huren of te kopen. Vanaf het derde leerjaar kan er in verband met de

tijdsduur dat de leerling naar verwachting nog op het Lingewaal College staat ingeschreven,

alleen van de koopmogelijkheid gebruik worden gemaakt.

Wat zijn de voordelen van een Chromebook van The Rent Company?

❖ De Chromebooks zijn door ons geselecteerd, zo heeft uw zoon of dochter altijd het

juiste device.

❖ Bij reparatie ligt op school een leen Chromebook klaar.

❖ De juiste software is door ons geselecteerd en is bij ontvangst al geïnstalleerd op de

Chromebook.

❖ Schade- en diefstaldekking is inbegrepen.

❖ Bij de Chromebook wordt standaard een beschermhoes en een oplader

meegeleverd.

Alles over het bestellen

Het aanbod dat wij voor onze leerlingen hebben geselecteerd vindt u op de flyer in de bijlage

van deze brief. Hoe u kunt bestellen, wordt in deze flyer stap voor stap uitgelegd. Om u te

helpen bij het maken van uw keuze vindt u extra informatie en specificaties in de webshop van

The Rent Company.

6



Extra informatie

Voor aanvullende informatie en uitleg is er een speciale informatie pagina gemaakt. Hier is alles

terug te vinden over The Rent Company en het Easy4u zekerheidspakket.

Voor meer informatie

klik hier

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met The Rent Company via  085 003 61 50 of mail naar

help@rentcompany.nl. Ook kunt u een vraag stellen via de chat op: www.rentcompany.nl.

12. Vakantierooster/vrije dagen/bijzondere data schooljaar 2021-2022

Eerste dag Laatste dag

Studiedag 24-12-2021 24-12-2021

Kerstvakantie 25-12-2021 09-01-2022

Vrije dag 10-01-2022 10-01-2022

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
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13. Belangrijke data derde 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

Vrije dag voor alle leerlingen

van het Lingewaal College

maandag 10-01-2022 Leerlingen zijn deze dag vrij.

Examenleerlingen kunnen van 10.00-12.00

uur middels ‘Meet’ vragen aan de

betrokken docenten over de lesstof van de

SE’s stellen.

Teambijeenkomst naar

aanleiding van persconferentie

van 3 januari

maandag 10-01-2021 Ouder(s)/verzorger(s) worden deze dag

over de invulling van ons onderwijsaanbod

geïnformeerd.

Eerste schooldag nieuwe

kalenderjaar

dinsdag 11-01-2022 Leerlingen van 4 vmbo-t en 4/5 havo

worden tot 13.00 uur op school verwacht.

Projectdagen (bij geen

verlenging lockdown)

11-01-2022 t/m

13-01-2022

Onderbouw en 3 vmbo-t

Dinsdag en woensdag 8.30-13.00 uur

Donderdag 8.30-12.55 uur

Ouderavond ‘Helder op school’ 11-01-2022 Nadere informatie volgt

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 Volgens rooster periode 3

Herkansingen Lingewaal

toetsen periode 2

26-01-2022 Onderbouw en 3 vmbo-t

Overige leerlingen zijn vrij

Namens het schoolteam wens ik iedereen een fijne kerstvakantie en een gezond en gelukkig

2022!

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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