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Datum:

22-12-2022                                                    Tweede nieuwsbrief schooljaar 2022-2023

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

Het kalenderjaar loopt ten einde. Daar we in de afgelopen periode met veel ziekteverzuim van ons
schoolteam te maken hebben gehad, realiseren we ons dat onze leerlingen met veel
veranderingen te maken hebben gehad. Gelukkig hebben we altijd weer teamleden bereid kunnen
vinden de lessen van hun zieke collega’s te vervangen, waardoor er bijna geen lesuitval is
geweest.

1. Team
Vandaag, donderdag 22 december, was de officiële laatste werkdag van mevrouw Rasenberg,
mevrouw Sommeling en mevrouw Smit. We wensen hen alledrie veel succes met hun verdere
loopbaan. Mevr. Dorenbosch is op 2 december bevallen van haar derde dochter, Kaja. Met ingang
van 1 januari mogen we een aantal nieuwe collega’s verwelkomen die de openstaande
vacatureruimte in gaan vullen. Mevrouw van Rossum zal naast mevrouw Nennie het mentoraat
van 2 havo in gaan vullen en tevens naast de heer de Jong het mentoraat van 2 vmbo-t.
Daarnaast zal mevrouw Akkermans als leraarondersteuner de schoolcoaches gaan ondersteunen
en tevens de lessen studievaardigheden in de onderbouw gaan verzorgen. De heer Baars zal
naast de lessen NaSK ook een aantal biologielessen in de onderbouw gaan verzorgen. De heer
Brand zal voortaan ook op vrijdag als mentor van 3 vmbo-t aanwezig zijn.
Zoals u weet zijn we een opleidingsschool voor stagiaires. We hebben in de afgelopen periode
weer een aantal nieuwe stagiaires mogen verwelkomen op het Lingewaal College. Mevrouw Cox
loopt stage vanuit de opleiding Pedagogiek en meneer Bouwmeester loopt stage vanuit de
lerarenopleiding Geschiedenis. Beide zijn ze op de woensdagen aanwezig. Daarnaast zal na de
kerstvakantie mevrouw van Gisteren starten als stagiaire Pedagogische Wetenschappen. We
wensen hen een leerzame tijd toe op het Lingewaal College!

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. De zelftesten worden nog steeds
vanuit het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen beschikbaar gesteld en kunnen bij
mevrouw van Elburg, onze administratief medewerker, worden opgehaald;

❖ 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 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
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‘Veiligheid/Gezondheid’ hebben afgesproken.

3. PBS
In periode 3 van het schooljaar staat onze waarde Duidelijkheid centraal. Daarnaast zijn we per
mentorklas aan de slag met verschillende moeilijke onderwijssituaties (MOS-sen). Denk
bijvoorbeeld aan ‘We letten op onszelf’ of ‘We maken het werk van onze weektaak’. Binnen een
aantal klassen zijn mooie doelen behaald, die uiteraard gevierd zijn!
Komende periode gaan we verder aan de slag met verschillende MOS-sen binnen de klassen.

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 functie centraal waar de
leerlingen meer inzicht over krijgen middels lessen van de mentor en door het spelen van spellen.
Zij kunnen zich op deze manier verder ontwikkelen in de executieve functie die centraal staat en
krijgen inzicht in hun eigen ontwikkeling. Aan het einde van dit schooljaar zullen de elf executieve
functies aan bod zijn gekomen. In periode twee hebben we gewerkt aan de volgende executieve
functies: Metacognitie en Doelgericht doorzettingsvermogen. Na de kerstvakantie starten we met
de executieve functie Planning.

5. Continuering onderwijs op afstand middels ’Meet’
Ook in periode 3 zal de structurele dag onderwijs op afstand middels ‘Meet’ in alle klassen
gecontinueerd worden.
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.

klas dag onderwijs op afstand

1/2 kader woensdag

1 vmbo-t/havo dinsdag

2 vmbo-t dinsdag

2 havo woensdag

3 havo woensdag

3 vmbo-t maandag

4 vmbo-t vrijdag

4/5 havo donderdag
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6. Leerlingklankbordgroep
Uit alle klassen hebben inmiddels verschillende leerlingen zich aangemeld voor de LKG, de
leerlingklankbordgroep. Op donderdag 12 januari zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden.
Op deze dag zal er met een stembus langs alle klassen worden gegaan waar de leerlingen
anoniem hun stem kunnen uitbrengen. Voorafgaand aan de verkiezingen mogen de leerlingen die
zich hebben aangemeld uiteraard campagne voeren d.m.v. een poster. Zij mogen deze inleveren
bij één van de schoolcoaches, zodat deze kunnen worden opgehangen in de school. Na de
kerstvakantie zal er in elke klas een lijst hangen met de leerlingen die zich voor de betreffende klas
verkiesbaar hebben gesteld.

7. Ouderklankbordgroep
In de afgelopen periode is de OKG, de ouderklankbordgroep, twee keer bijeen geweest. Vanuit 1
vmbo-t /havo is inmiddels mevr. L. van Garderen, moeder van Zoey, vertegenwoordigd. 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 vrijdag 20 januari van 9.30-11.00 uur.

8. Huiswerkbegeleiding
Zoals u weet bieden we in samenwerking met Huiswerkinstituut Bartolomeus uit Gorinchem op
maandag na schooltijd van 14.45-16.15 uur huiswerkbegeleiding aan. 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
● 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 vóór 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).

9. Lingewaal Colleges
In het kader van de beloning vanuit PBS hebben de leerlingen de afgelopen periode 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 o.a. deelgenomen aan natuur-/scheikunde
proefjes, BreakSquad, Weerwolven, mozaïek, Art journal, sportactiviteiten of zelfstandig werken.
Deze week hebben de leerlingen weer uit een gevarieerd aanbod van nieuwe colleges een keuze
kunnen maken, waar we na de kerstvakantie mee gaan starten.

10. Kluisjescontrole
In het kader van een rookvrije school, hebben we afgelopen dinsdag, 20 december, in
samenwerking met de wijkagent een kluisjescontrole gedaan. Er bestaat al langere tijd een
vermoeden dat een aantal leerlingen in het bezit is van vapes en/of  sigaretten en dat hier ook in
wordt gehandeld. We hebben helaas ook een aantal keer moeten constateren dat er in de
toiletruimtes en op het schoolterrein is gerookt. Uiteraard hebben we na deze constatering direct
contact met de betrokken ouder(s)/verzorger(s) opgenomen. Wanneer we bemerken dat leerlingen
bovengenoemde middelen of energiedrankjes in bezit hebben, worden deze ingenomen en wordt
er contact met ouders/verzorgers opgenomen. Ons beleid hierin is dat ouder(s)/verzorger(s) deze
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middelen kunnen komen ophalen bij de CvB.  Wanneer een leerling 18 jaar of ouder is, zullen we
met de leerling zelf in gesprek gaan.
In het belang van de gezondheid van uw kind en uitgaande van de leeftijdsgrens voor (ver)koop
vanaf achttien jaar, adviseren we u als ouder(s)/verzorger(s) om over de gevaren van deze vorm
van middelengebruik in gesprek te gaan.

11. Ontruimingsoefening
Op maandag 5 december hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Een paar weken
voorafgaand aan deze oefening hebben we zowel de leerlingen als het docententeam middels een
presentatie geïnformeerd wat er tijdens een ontruimingsoefening van iedereen wordt verwacht.
Volgens de heer van der Zijden, onze hoofd BHV-er, is de ontruimingsoefening naar wens
verlopen. Binnenkort zal er vanuit het Team Veiligheid van onze afdeling Huisvesting & Hospitality
een niet-aangekondigde ontruimingsoefening worden gehouden.

12. Sint- en kerstviering
Op vrijdag 2 december en maandag 5 december vond op het Lingewaal College onze jaarlijkse
sintviering plaats. In alle klassen is het Sinterklaasdobbelspel gespeeld. Alle klassen zijn tijdens de
viering verblijd met een schoolticket voor de Efteling, welke we op donderdag 26 januari gaan
inwisselen wanneer we met de hele school naar de Winter Efteling gaan. Verderop kunt u hier
meer over lezen.

Op maandag 5 december hebben de leerlingen van 1 t/h onder begeleiding van hun mentor,
mevrouw Peerlkamp, de kerstboom opgezet en versierd. Vandaag, donderdag 22 december
hebben we in alle klassen de kerstviering gevierd. Tevens hebben de leerlingen van 2 havo
vandaag afscheid genomen van mevrouw Smit en de leerlingen van 2 vmbo-t van mevrouw
Sommeling.

13. Projectdagen 10 en 11 januari voor leerjaar 1 t/m 3
Sinds vorig schooljaar wordt niet meer elke periode afgerond met een toetsweek, maar
organiseren we twee keer per jaar projectdagen voor de leerjaren 1 t/m 3 om leerlingen niet alleen
op didactisch gebied uit te dagen, maar ook op het gebied van (sociale) vaardigheden. Op dinsdag
10 januari vindt er een speurtocht plaats door de binnenstad van Gorinchem. Leerlingen gaan in
groepjes (klassendoorbrekend) op zoek naar Memorybricks. De leerlingen worden deze dag
gewoon om 8.30 uur op school verwacht en de dag zal tot 11.30 uur duren. Op woensdag 11
januari gaan we met de bus naar Geofort in Herwijnen. Voor een lunch wordt gezorgd, maar overig
eten/drinken dienen de leerlingen zelf mee te nemen. Deze dag start vanaf 8.30 uur en we
verwachten rond 14.45/15.00 uur terug te zijn op school.
We attenderen u erop de vervoersbedrijven hier tijdig van op de hoogte te brengen en deze datum
alvast in uw agenda te noteren.

Dinsdag 10 januari komen de leerlingen van 4t en 4/5h alleen naar school voor hun mondeling of
presentatie Nederlands. Woensdag 11 januari zullen de klassen 4t en 4/5 havo les hebben volgens
het reguliere rooster.

14. Met de hele school naar de Winter Efteling
Op donderdag 26 januari 2023 zullen we met de hele school naar de Winter Efteling gaan.
Vanwege de openingstijden van de Efteling worden de leerlingen die dag om 9.30 uur op school
verwacht. Om 18.00 uur zal de bus weer terug naar Gorinchem vertrekken en we verwachten rond
19.00 uur weer op school te zijn. Rond deze tijd kunt u uw kind dus ophalen. We attenderen u erop
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de vervoersbedrijven hier tijdig van op de hoogte te brengen en deze datum alvast in uw agenda te
noteren.

15. Vakantierooster/vrije dagen/bijzondere data schooljaar 2022-2023

Eerste dag Laatste dag

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

16. Belangrijke data derde periode schooljaar 2022-2023
Op het Lingewaal College hebben we het schooljaar in vier perioden verdeeld. Periode 1 en 4
worden afgesloten met een toetsweek en periode 2 en 3 worden afgesloten met projectdagen. De
schoolexamens van onze eindexamenkandidaten worden zoveel mogelijk tegelijkertijd met de
reguliere toetsweken ingepland.

2022-2023 Data Opmerking

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

Kerstviering 22-12-2022

Studiedag 23-12-2022 Leerlingen zijn vrij

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

Start periode 3 09-01-2023 Volgens reguliere rooster

Projectdagen 10-01-2023 en 11-01-2023 De leerlingen worden tijdens de
projectdagen om 8.30 uur op
school verwacht. Dinsdag duurt
de dag tot 11.30 uur, woensdag
verwachten we 14.45/15.00 uur
weer op school te zijn.

Bezoek Raad van
Bestuur

12-01-2023

Start Lingewaal
Colleges periode 3

13-01-2023
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Informatieavond profiel-
en studiekeuze

24-01-2023 De leerlingen en
ouders)/verzorgers van 2, 3 en 4
vmbo-t en 3, 4 en 5 havo worden
die avond van 19.00-20.30 uur op
school verwacht. In verband met
de hoeveelheid aanwezigen in
ieder leslokaal verwachten we
één ouder/verzorger per leerling.

Winter Efteling 26-01-2023 De leerlingen worden om 9.30 uur
op school verwacht en zullen ‘s
avonds na het uitje weer om
19.00 uur op school terug zijn.

OPP-/
rapportgesprekken
periode 2

02-02-2023 Leerlingen en ouders/verzorgers
van leerjaar 2 & 3 worden door de
mentoren uitgenodigd.

Open Avond 07-02-2023 Deze avond bieden we leerlingen
en ouders/verzorgers van
toekomstige leerlingen de
mogelijkheid om onze school te
bezoeken.

OPP-/
rapportgesprekken
periode 2

16-02-2023 Leerlingen en ouders/verzorgers
van leerjaar 1, 4 en 5 worden door
de mentoren uitgenodigd.

Studiedag schoolteam 24-02-2023 De leerlingen zijn deze dag vrij.

Projectdagen 8-03-2023 t/m 10-03-2023 Informatie volgt.

SE-week 8-03-2023  t/m 14-03 2023 Rooster volgt.

Herkansingen periode 3 15-03-2023 Leerjaren 1 t/m 3. Rooster volgt.

Start periode 4 20-04-2023

Voor nu wens ik iedereen, mede namens het schoolteam, gezellige feestdagen, een
fijne kerstvakantie en een gezond en gelukkig 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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