
Datum:

07-10-2022                                                    Eerste nieuwsbrief schooljaar 2022-2023

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

De eerste periode van dit schooljaar loopt ten einde. We zitten nog middenin de stormingsfase,
waarbij onze leerlingen moeten wennen aan het naar school gaan, zich houden aan de
gedragsverwachtingen en het functioneren in groepsverband.

1. Team
Op 1 oktober hebben we afscheid genomen van mevrouw Hoving. We wensen haar veel succes bij
haar nieuwe uitdaging. Vandaag is mevr. Gerards weer terug van haar zwangerschapsverlof. In
periode 2 zal zij weer als mentor betrokken zijn in 3 havo.
Op 21 oktober zal mevr. Dorenbosch met zwangerschapsverlof gaan. Dhr. Brand zal het
zwangerschapsverlof van mevr. Dorenbosch in gaan vullen. Vanaf half oktober heeft dhr. Baars
uitbreiding van uren gekregen. Hij zal dan ook op woensdag en vrijdag aanwezig zijn.
Mevr. Rasenberg zal met ingang van periode 2 naast dhr. de Jong en mevr. Sommeling als mentor
betrokken zijn bij 2 vmbo-t.

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

❖ Leerlingen met coronagerelateerde klachten doen een zelftest. Vanaf vandaag delen we weer
wekelijks zelftesten uit;

❖ Bij een positieve zelftest blijven de leerlingen thuis en volgen, mits hun gezondheid dit toelaat,
de lessen volgens het rooster via ‘Meet’;

❖ Bij een positieve zelftest blijven leerlingen vijf dagen thuis. Na de vijfde dag mogen zij, mits ze
24 uur klachtenvrij zijn, weer naar school komen. Wanneer de leerling nog niet klachtenvrij is,
mag deze leerling na tien dagen weer naar school komen;

❖ In verband met het ventileren van de klaslokalen, adviseren we leerlingen een trui of vest op
school te hebben. Eén van onze gedragsverwachtingen is dat jassen aan de kapstok hangen of
in de kluis liggen;

❖ We houden ons aan de gedragsverwachtingen die we met betrekking tot de PBS-waarde
‘Veiligheid/Gezondheid’ hebben afgesproken.
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3. PBS
In periode 2 staat onze waarde RESPECT centraal. We gaan zowel in de gemeenschappelijke
ruimtes als in de mentorklassen respectvol met elkaar om (ook op social media). Daarnaast zijn we
per mentorklas aan de slag met verschillende moeilijke onderwijssituaties (MOS-sen).

4.Executieve functies
Dit schooljaar zijn we gestart met het inzetten van een begeleidingsplan om de executieve functies
bij leerlingen te stimuleren. Per 2 á 3 weken staat één executieve functies centraal waar de
leerlingen meer inzicht over krijgen middels lessen van de mentor en door het spelen van spellen
kunnen zij zich verder ontwikkelen op de executieve functie die centraal staat. Hierdoor krijgen
leerlingen inzicht in de ontwikkeling van (hun eigen) executieve functies. Aan het einde van dit
schooljaar zullen de 11 executieve functies aan bod zijn gekomen. Tijdens de teamvergadering
gaven de docenten aan dat deze inzet om de executieve functies te stimuleren een toegevoegde
waarde heeft voor de leerlingen.

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. Na de herfstvakantie starten ook de brugklassen en nieuw ingestroomde
leerlingen in de overige klassen 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. Wanneer dit van kracht is, werken de leerlingen deze dag
zelfstandig thuis aan hun weektaak of de studiewijzer in SOMToday. Indien we hier gebruik van
maken worden leerlingen tijdens het eerste lesuur hiervan op de hoogte gebracht. In verband met
het nieuwe rooster en de werkdagen van de betrokken docenten, kan het zo zijn dat de dag
waarop het onderwijs op afstand wordt ingevuld, is gewijzigd.

klas dag onderwijs op afstand

1/2  kader woensdag

1 havo dinsdag

2 vmbo-t dinsdag

3 havo woensdag

3 vmbo-t vrijdag

4 vmbo-t vrijdag

4/5 havo donderdag
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6. Proeflessen Da Vinci College
Voor het LOB Windroosprogramma zullen we op dinsdag 18 oktober met de leerlingen van
4 vmbo-t, en een aantal leerlingen van 5 havo, naar één van de locaties van het Da Vinci College
of Yuverta gaan voor het volgen van een proefles en een meet & greet met één of meerdere
studenten. De proeflessen vinden plaats van 14.00-15.30 uur. Deze dag zullen er geen reguliere
lessen zijn. We verwachten de leerlingen om 12.30 uur op school. Van daaruit vertrekken we met
auto's naar de verschillende locaties. Naar verwachting zullen we rond 16.15 uur weer op school
terug zijn. We attenderen u erop de vervoersbedrijven hiervan tijdig op de hoogte te brengen en/of
contact met de betrokken mentor op te nemen, wanneer u toestemming verleent dat uw kind na
afloop van de proeflessen zelfstandig naar huis mag reizen.

7. Dyslexie screening
Signalering van dyslexie heeft normaliter op de basisschool plaatsgevonden. Het komt echter ook
voor dat dyslexie pas aan het licht komt als een leerling op het voortgezet onderwijs zit.
Wanneer leerlingen starten op het Lingewaal College vindt er een dossieranalyse plaats waarbij
gelet wordt op mogelijke signalen van dyslexie. In september/oktober is er een
signaleringsmomenten door middel van Cito 0. In oktober vindt er een klassikale screening plaats
in de brugklas en bij de nieuwe leerlingen van leerjaar 2. Deze zal bestaan uit een zinnendictee en
een stilleestoets die worden afgenomen door de intern begeleider. Deze bespreekt de resultaten
van de screening binnen de CvB. Bij een vermoeden van dyslexie zullen via de mentor
ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte worden gesteld, voordat er vervolgstappen worden ingezet.
Leerlingen die reeds een dyslexieverklaring hebben, worden hierin niet meegenomen.

8. Leerlingklankbordgroep
Na de herfstvakantie zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Aangezien nog niet iedere
klas een vertegenwoordiger in de LKG heeft, zullen de leden van de LKG op donderdag 20 oktober
een ronde door de school maken en in de klassen uitleggen wat de LKG doet en hoe
geïnteresseerden zich verkiesbaar kunnen stellen. De zittende LKG-leerlingen kunnen zich bij de
verkiezingen opnieuw beschikbaar stellen.

9. Ouderklankbordgroep
Tijdens de informatieavond hebben we u over de werkzaamheden van de ouderklankbordgroep
geïnformeerd. Vanuit 1 vmbo-t /havo heeft mevr. van L. van Garderen, moeder van Zoey, zich
beschikbaar gesteld. Vanuit 2 & 3 vmbo-t zijn er nog geen ouder(s)/verzorger(s) 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 kind. Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 9 november
van 9.30-10.30 uur.

10. Huiswerkbegeleiding
Ook dit schooljaar bieden we in samenwerking met Huiswerkinstituut Bartolomeus uit Gorinchem
op maandag na schooltijd van 14.45-16.15 uur huiswerkbegeleiding aan. 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
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● Klas en niveau
● 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 kind 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 niet (tijdig) wordt afgemeld, wordt een deel (€12,50) van de kosten
doorberekend aan de ouder(s)/verzorger(s).

11. Jeugdhulp op school
In afstemming met het samenwerkingsverband Munio en het jeugdteam van de gemeente
Gorinchem is de begeleiding vanuit BOBA voor de invulling van het project Jeugdhulp op school,
dit schooljaar voortgezet. Dit schooljaar zijn er drie coaches vanuit BOBA op school aanwezig die
invulling geven aan dit project. Op dinsdag en vrijdag is mevr. I. Bezemer aanwezig, op maandag
en donderdag is mevr. H. Nuninga aanwezig en op dinsdag is mevr. A. Dijkshoorn aanwezig. Er
zijn inmiddels meerdere leerlingen die hier met tevredenheid gebruik van maken.

12. Project gezonde voeding
In week 38 hebben de brugklasleerlingen drie ochtenden de Cito 0 gemaakt. Na de cito was het
tijd voor een project over gezonde voeding. Na een stuk theorie mochten de leerlingen in groepjes
een gezond recept bedenken. De leerlingen hebben hun recept gekookt voor andere klassen.
Hiervoor zijn we met elkaar op de fiets boodschappen gaan doen. Op vrijdag hebben we gekookt.
Alle gerechten waren goed gelukt, dus we hebben heerlijk gegeten. Het was een geslaagd project.
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13. Vakantierooster/vrije dagen/bijzondere data schooljaar 2022-2023
Eerste dag Laatste dag

Herfstvakantie 22-10-2022 30-10-2022

Kerstvakantie 24-12-2022 08-01-2023

Voorjaarsvakantie 25-02-2023 05-03-2023

Goede vrijdag en Pasen 07-04-2023 10-04-2023

Meivakantie (inclusief koningsdag) 22-04-2023 07-05-2023

Hemelvaart 18-05-2023 19-05-2023

Pinksteren 29-05-2023 29-05-2023

Zomervakantie 08-07-2023 20-08-2023

14. Belangrijke data tweede periode schooljaar 2022-2023
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.

2022-2023 Data Opmerking

Toetsweek 1 12-10-2022 t/m 18-10-2022 Alle klassen, behalve 4 vmbo-t
Volgens toetsrooster

SE-week 1 11-10-2022 t/m 17-10-2022 4 vmbo-t
Volgens toetsrooster

Proeflessen Da Vinci
College

18-10-2022 4 vmbo-t en een aantal leerlingen
5 havo
4 vmbo-t komt alleen voor de
proeflessen naar school
13.00-15.30 uur

Start periode 2 19-10-2022 Ingang nieuw rooster

MBO Keuzemarkt 19-10-2022 Voor leerlingen uit 3 vmbo-t, 4
vmbo-t, 4 havo en 5 havo die zich
hiervoor hebben ingeschreven.
Informatie volgt.

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022

Studiedag 31-10-2022 Leerlingen vrij

Start onderwijs op
afstand voor
brugklassen en nieuwe
leerlingen

01-11-2022
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Herkansingen periode 1 02-11-2022 Leerjaar 1 t/m 3

Structurele dag onderwijs op
afstand 1/2 kader en 3 havo komt
te vervallen

SE Kijk-/luistertoets
Nederlands

02-11-2022 4 vmbo-t

Rapport periode 1 mee 11-11-2022

Facultatieve
rapportgesprekken

Week 47 Eventuele uitnodiging van mentor
volgt per mail

Sintviering 02-12-2022 Informatie volgt

Paarse vrijdag 09-12-2022

SE-week 2 14-12-2022 t/m 20-12-2022 4 vmbo-t, 3 vmbo-t
maatschappijleer
4 en 5 havo
Volgens toetsrooster

Herkansingen periode 2 21-12-2022 Leerjaar 1 t/m 3

Kerstviering 22-12-2022 Informatie volgt

Studiedag 23-12-2022 Leerlingen zijn vrij

Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023

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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