
07-04-2022 Vierde nieuwsbrief schooljaar 2021-2022

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

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

onderbouwklassen en 3 vmbo-tl structureel zowel een zelfstandige thuiswerkdag als een dag

onderwijs op afstand gehad. We zijn blij u te kunnen meedelen dat met ingang van 11 april de

onderwijsdag op afstand komt te vervallen. Tijdens de zelfstandige thuiswerkdag gaan we de

eerste drie lesuren aan alle onderbouwklassen en 3 vmbo-tl onderwijs via 'Meet’ aanbieden.

Concreet betekent dit dat de onderbouw en 3 vmbo-tl leerlingen dan van 8.30 uur tot 11.00 uur

in de ‘Meet’ worden verwacht. Tijdens het onderwijs op afstand zijn de gedragsverwachtingen

van de ‘Meet’ van kracht. Na de online lessen verwachten wij dat de leerlingen zelfstandig aan

de slag gaan met de weektaak of het huiswerk in SomToday.

1. Onderwijs op afstand vanaf start periode 4 op maandag 11 april

klas Onderwijs op afstand van 8.30 tot 11.00 uur.

Vanaf 11.15 uur zelfstandige thuiswerkdag

1 kgt woensdag

1 havo dinsdag

2 vmbo-t woensdag

2/3 havo maandag

3 vmbo-t woensdag

4 vmbo-t n.v.t.- Geen verandering

4/5 havo n.v.t.- Geen verandering

We attenderen u erop de vervoersbedrijven hiervan op de hoogte te brengen.

2. Basisregels en dringende adviezen

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

besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. Tevens adviseren we nog steeds om twee keer per week een

zelftest te doen. Dhr. van der Zijden zal deze wekelijks in alle klassen uitdelen.
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Basisregels

❖ Was je handen vaak en goed

❖ Hoest en nies in je elleboog

❖ Klachten? Doe een zelftest en eventueel de quarantaine check;

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl

3. Team

Op 8 maart is mevr. Waas bevallen van een zoon. We feliciteren mevr. Waas van harte met de

geboorte van haar zoon George. Mevr. Wijnbergh is met ingang van 30 maart terug van

zwangerschapsverlof. Per 1 april hebben we afscheid genomen van mevr. Nagel en mevr. Peek.

We wensen hen veel succes met hun verdere loopbaan. Met ingang van 11 april zal mevr. Gerards

met zwangerschapsverlof gaan. Mevr. Hoving zal het zwangerschapsverlof van mevr. Gerards

invullen. Dhr. van der Lit zal met ingang van periode 4 de wiskundelessen in 2/3 havo, 4 vmbo-tl

en 4/5 havo gaan verzorgen. Daarnaast zal dhr. Brand vanaf 11 april ter voorbereiding op het

Centraal Examen, extra ondersteuning in de examenklassen bieden. Mevr. Visser, onze

administratief medewerker, is met ziekteverlof. Gelukkig hebben we mevr. van Elburg bereid

gevonden haar tijdens haar ziekteverlof te vervangen. We wensen mevr. Gerards een fijn

zwangerschapsverlof, mevrouw Visser een voorspoedig herstel en alle nieuwe medewerkers een

fijne tijd op het Lingewaal College.

4. PBS

In periode 3 zijn we in iedere onderbouw klas een nieuwe MOS, moeilijke onderwijssituatie,

gestart. Naar aanleiding hiervan, werken de leerlingen aan onderstaande gedragsverwachtingen:

● 1kgt: Tijdens de instructie ben ik stil en luister ik naar de docent

● 1 havo: Ik let vooral op mezelf

● 2 vmbo-tl: We houden afstand van elkaar en letten op onszelf

● 2 /3 havo: We zijn stil met onze taak bezig en zorgen ervoor dat de ander kan

werken

Vanaf maandag 14 februari zijn we in 2 vmbo-tl gestart met

een gedragsondersteuning interventie ter verbetering van het

pedagogisch klimaat. Voorafgaand aan deze interventie heeft

dhr D. van Stek, één van onze bovenschoolse PBS coaches,

een aantal dagen meegekeken in de klas. Naar aanleiding van

zijn observaties heeft hij met alle leerlingen een individueel

gesprek gevoerd en is hij vervolgens middels bokscoaching

met een aantal individuele leerlingen aan de slag gegaan.

Boksen blijkt een geschikte beweeginterventie te zijn voor

persoonlijke bewustwording, persoonlijke ontwikkeling,

vergroten van sociale competenties en het vergroten van de

sociale weerbaarheid.

Naast deze individuele coaching is er de afgelopen weken op vrijdagochtend onder begeleiding

van dhr. van Stek en dhr. Bezemer middels groepsvormende sportactiviteiten gewerkt aan het

bevorderen van een positief pedagogisch klimaat. Deze gastlessen worden in de gymzaal van het

Omnia College gehouden en zullen tot de meivakantie worden ingezet.
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5. Praktijklessen bij het Omnia College

De zes kaderleerlingen uit de 1 kgt klas zijn onlangs gestart met de tweede periode

vakwerklessen op het Omnia College. Naast de Techniek- en de Koksklas nemen er deze periode

ook leerlingen aan de Timmerklas deel. De leerlingen zijn nog steeds erg enthousiast. We zijn

blij met de prettige samenwerking en de gastvrijheid van het Omnia College.

6. Het Internationaal Filmfestival Gorinchem

Volgende week vindt het Internationaal FilmFestival in Gorinchem plaats. Graag laten we onze

leerlingen deelnemen aan dit culturele festival. Op donderdag 14 april zullen we met de klassen

1KGT, 1H, 2T, 2/3H en 3T naar het theater de Nieuwe Doelen in de binnenstad van Gorinchem

gaan. De film draait van 9.00-10.15 uur. We zullen om 8.40 uur gezamenlijk vanaf school naar de

Nieuwe Doelen wandelen. Na afloop van de film wandelen we met elkaar terug naar school en

hebben de leerlingen les volgens het reguliere lesrooster tot 12.55 uur.

Link naar informatie film Shabu:

https://www.iffg.nl/schoolvoorstellingen/shabu/

7. Ouderavond

Op woensdagavond 25 mei van 19.00-20.30 uur wordt er vanuit Youz ‘Helder op School’ een

ouderavond georganiseerd op het Lingewaal College rondom het thema ‘Verleidingen in de

puberteit’. Hierin worden thema’s als social media en middelengebruik besproken. Youz biedt op

het Lingewaal College het Helder op School programma aan; dit programma zal na de

meivakantie starten. Tijdens deze avond zal dit programma worden toegelicht en de thema’s

worden besproken. Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn om vragen die u als ouder heeft te

bespreken. Aanmelden voor deze avond kan via: rvanveldhuizen@yuliusonderwijs.nl

Graag vermelden met hoeveel personen u wilt komen en of uw voorkeur uitgaat naar een online

of fysieke ouderavond.

8. Oekraïne

Klas 1 havo heeft vrij snel na het uitbreken van de

oorlog in Oekraïne aan de schooldirecteur gevraagd of

zij een actie mochten organiseren op onze school om

geld op te halen voor Oekraïne. De leerlingen hebben

gebrainstormd met elkaar. Zij besloten om cupcakes te

gaan bakken en te verkopen in de pauzes. Dankzij de

Jumbo en Punt Autisme hebben ze de boodschappen

gratis gekregen en is alle opbrengst voor Oekraïne! Met

elkaar hebben de leerlingen 115 cupcakes gemaakt,

versierd en verkocht.

Na de actie van 1 havo heeft de leerlingklankbordgroep

het stokje overgenomen. Afgelopen weken heeft de

leerlingklankbordgroep een passende actie bedacht en

verspreid over alle klassen. De leerlingen van elke klas

hebben zakjes paaseitjes verkocht en tot nu toe al een

mooi bedrag opgehaald! De bestelformulieren kunnen

tot en met vrijdag 8 april worden ingeleverd bij de

schoolcoach. Daarna is het op=op. De totale opbrengst

zal donderdag 14 april bekend worden gemaakt.

9. Huiswerkbegeleiding

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

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

huiswerkbegeleiding aan. Als schoolteam bevelen we onze leerlingen van harte aan om van deze
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mogelijkheid gebruik te maken. Zowel de leerlingen als de ouder(s)/verzorger(s) van de

leerlingen die nu van deze mogelijkheid gebruik maken, zijn positief over de begeleiding die

vanuit Bartolomeus geboden wordt. De begeleiding zal ook in periode 4 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. Trainingstraject hybride en online lessen voor docententeam

In samenwerking met de ImpactYou Academy is het schoolteam zich aan het bekwamen in kennis

en vaardigheden over hybride en online lesgeven. We streven ernaar de kwaliteit van het

onderwijs op afstand te vergroten en impact te maken op het onderwijs van morgen.

Om een goed beeld te krijgen hoe de leerlingen denken over onze hybride en online lessen

hebben we een onderzoek uitgezet onder alle leerlingen. Hieronder delen we graag een aantal

resultaten met u.
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Gemiddeld geven de leerlingen de docenten een 6,1 op het gebied van het gebruik van digitale

tools.

De bovenste zes antwoordopties zijn: ‘Contact met de docent’, ‘Contact met medeleerlingen’,

‘Duidelijke uitleg’, ‘Veel zelfstandig werken’, ‘Dat mijn vraag snel beantwoord wordt’ en ‘Dat er

samen een aantal opdrachten worden gemaakt’. Overige antwoorden zijn toegevoegd door

leerlingen.

11. Belangrijke activiteiten vierde periode schooljaar 2021-2022

Op het Lingewaal College hebben we het schooljaar in vier periodes verdeeld. Periodes 1 en 3

worden afgesloten met een toetsweek en periodes 2 en 4 worden afgesloten met projectdagen.

De schoolexamens van onze eindexamenkandidaten worden zoveel mogelijk tegelijkertijd met

de reguliere toetsweken ingepland. U wordt op een later tijdstip over het project van periode 4

geinformeerd.
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2021-2022 Data Opmerking

Internationaal Film Festival

Gorinchem

14-04-2022 Alle onderbouwklassen en 3 vmbo-t

Herkansingen

onderbouwklassen en 3

vmbo-tl en 4 havo

19-04-2022 Mentor maakt hiervoor individuele

afspraken met de leerlingen en het

toetsweekrooster wordt aangehouden

Rapportvergadering 21-04-2022 De leerlingen worden volgens het reguliere

rooster op school verwacht.

Rapportgesprekken Week 19 & 20 Facultatief

Start CE voor onze

examenklassen

12-05-2022 Volgens examenrooster bij Curio Ganzerik

76 4822 RK Breda

(www.examenblad.nl)

Schoolexamens 4 havo 16-05-2022 t/m

20-05-2022

Ouderavond Helder op School 25-05-2022 Online of fysiek op het Lingewaal College

Herkansingen schoolexamens

4 havo

22-06-2022 t/m

24-06-2022

12. Vakantierooster/vrije dagen/bijzondere data vanaf periode 4 schooljaar 2021-2022

Eerste dag Laatste dag

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

Studiedag 08-06-2022 08-06-2022

Zomervakantie 10-07-2022 22-08-2022
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Met vriendelijke groeten, mede namens het schoolteam,

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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