NIEUWSBRIEF

November 2021

Onderwijs

Op het moment van het schrijven van dit voorwoord zijn we in afwachting van al weer
een corona-persconferentie. Wat staat ons te wachten is de vraag die de werkers in
het onderwijs zich stellen. Een vraag die zeker ook leeft onder leerlingen en ouders.
We zullen het horen. Vast staat nu al wel dat het onderwijs gewoon doorgaat.
Hoogstens kunnen gebouwen tijdelijk gesloten moeten blijven. In dat geval zijn we
opnieuw aangewezen op thuisonderwijs. Daar zitten we met z’n allen niet op te
wachten. Nou ja, met z’n allen? Er zullen vast leerlingen zijn die dat niet erg vinden.
Dat begrijp ik, want ik ben zelf ook jong geweest. Hoe dan ook, we gaan er het beste
van maken. ‘We’ staat in dat geval voor docenten, leerlingen en ouders. Laten we
echter hopen dat de scholen open kunnen blijven. Juist de vorige lockdowns hebben
ons geleerd dat voor alle partijen het beste is. In het bijzonder geldt dat voor de
leerlingen. Daar draait het op een school om. Het is jammer voor de jongelui, maar ik
gun ze dus geen nieuwe onderwijslockdown �.
Jan Roose, rector

Voortgang NPO

Eind vorig schooljaar hebben we als school een groot bedrag gekregen om coronaachterstanden weg te werken en het onderwijs verder te ontwikkelen. Daarvan
hebben we een groot deel uitgegeven aan dingen die echt haast hadden, zoals het
vormgeven van het maatwerk voor mensen die door corona een achterstand hadden
opgelopen in een bepaald vak of een bepaalde vaardigheid. Ook extra scholing voor
diverse collega’s komt aan bod. Nu dat soort processen lopen, kunnen we iets
geduldiger kijken naar wat we nog over hebben en wat we daarmee zouden kunnen
gaan doen.
Op donderdag 11 november is de eerste bijeenkomst geweest van de
NPO-programmagroep: een heel diverse groep van docenten en onderwijsondersteunend personeel, maar ook leerlingen en een ouder. Deze enthousiaste,
vastberaden groep gaat de komende tijd bedenken en beslissen wat nodig is voor
‘herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona’.

Stand van zaken coronabesmettingen

Afgelopen jaar ontving u wekelijks een overzicht van ons met het aantal
coronabesmettingen binnen de school. De meningen over deze berichtgeving waren
verdeeld. Een aantal ouders/verzorgers lazen deze berichten gretig, anderen wilden ze
liever niet ontvangen. Omdat tot voor kort de besmettingscijfers in de regio ZeeuwsVlaanderen erg laag waren, vonden we het niet nodig u lastig te vallen met informatie
over de besmettingscijfers. Nu de besmettingscijfers weer snel oplopen, krijgen we van
verschillende ouders de vraag om informatie over het aantal coronabesmettingen
binnen de school.
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We hebben besloten deze informatie op een andere manier met u te delen dan u van
ons gewend bent. Wekelijks zal op dinsdag een weekoverzicht op de website geplaatst
worden. U vindt het overzicht hier. Als u interesse heeft kunt u dus zelf de informatie
ophalen en als u die liever niet leest, dan laat u die aan u voorbij gaan. We sturen u de
informatie niet meer per mail toe.
Graag vraag ik wel aan ieder van u de aandacht voor het volgende. Hoewel de cijfers
op dit moment gunstig zijn voor de school, zijn we wel erg voorzichtig. We willen graag
koste wat het kost de school open houden en zoveel mogelijk klassen volledig fysiek
les kunnen geven. We vragen u dan ook vriendelijk doch zeer dringend om uw kind
thuis te houden als deze verschijnselen vertoont die zouden kunnen duiden op een
coronabesmetting. Volgt u in dat geval de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.

Laat uw kind testen bij de GGD.
Tussen de test en de uitslag blijft uw kind thuis.
Als de uitslag negatief is mag uw kind weer naar school.
Als de uitslag positief is volgt u de aanwijzingen van de GGD op.

Hartelijk dank voor uw hulp om dit jaar tot een zo gewoon mogelijk schooljaar te
maken voor iedereen binnen de school.

Heeft u een afspraak op school?

De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat bezoekers van school onze
schoolgebouwen inlopen zonder zich te melden aan de receptie. Om zicht te kunnen
houden op wie zich in de gebouwen bevinden, willen we u er op wijzen dat bezoek op
school alleen op afspraak is. Als u een afspraak heeft, kunt u zich melden aan de
receptie. Daar krijgt u dan een bezoekerspas en wordt u opgehaald door uw afspraak.

Uit het team Brugklas

“Oei dat is toch de teamleider of zo?!” Wordt er gefluisterd terwijl ik een klas
binnenstap. De klas valt stil en vraagt zich waarschijnlijk af waarom ik na enkele dagen
al binnenwandel in het lokaal. Ik kom de klas een goed jaar toewensen waarin ze veel
leren, een leuke tijd mogen beleven met elkaar en dat ik op zoek ben naar
klassenvertegenwoordigers. Ik zie de klas ontspannen en hoor dat het best even
wennen was, maar dat de meesten goed zijn gestart en natuurlijk is er per leerling een
verschil in beleving.
Onze school moet een plek zijn waar je mét en van elkaar leert, een leuke tijd beleeft
en stapsgewijs steeds verantwoordelijker wordt. Zo hebben we in januari
‘leerlingbesprekingen’ en evalueert het team op welk niveau de leerlingen zitten. In
het voorjaar gaan we proberen die evaluatie naar een hoger niveau te tillen. We doen
mee aan een pilot, samen met andere afdelingen, waarbij leerlingen meer feedback
krijgen per vak op hun resultaten. Daarnaast gaan ze (met hulp) aangeven hoe ze
zichzelf kunnen verbeteren en wat ze daarbij nodig hebben. Inmiddels zijn in bijna alle
groepen vertegenwoordigers aangeduid en zij gaan binnenkort met mij evalueren hoe
de eerste maanden zijn verlopen op het Lodewijk College. Op dit moment bereiden we
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onze eerste ruimteweek voor. Dat is een week waarin de lesactiviteiten in het thema
staan van persoonlijke en sociale vaardigheden, integraal leren noemen we dat.
Natuurlijk kijken we ook uit naar een Sinterkerstfeest op 8 december. Ik hoop van
harte dat we onze plannen, ondanks de beperkingen waarmee we sinds de
coronacrisis leven, op een veilige manier mogen blijven uitvoeren en de brugklassers
op weg helpen richting de tweede klas!
Chris Dreves
Teamleider Brugklassen

Gegevens magister

Wilt u aub uw gegevens controleren in magister? Het komt met enige regelmaat voor
dat gegevens niet up-to-date zijn. Denk bijvoorbeeld aan (mail)adressen,
telefoonnummers, enz. Is er iets niet correct? Laat het ons weten via
info@lodewijkcollege.nl
Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten en/of kwijt? Op deze pagina vindt
u alle informatie om dit op te lossen.

Ziek melden, doktersbezoek..?; hoe werkt dat?

Het is belangrijk is om tijdig en vooral vooraf uw zoon/dochter afwezig te melden op
de correcte manier. Hieronder leest u hoe:
 U kunt uw kind alleen telefonisch ziekmelden via het volgende
telefoonnummer: (0115) 741 229. Vriendelijk verzoeken we u dit bij voorkeur
tussen 7.30 uur en 9.00 uur te doen.
 Zou u uw kind ook weer beter willen melden? Dat kan via hetzelfde
telefoonnummer. Dit is van groot belang, omdat we anders met een kleine
2300 leerlingen binnen de school het overzicht verliezen.
 Zou u ons willen laten weten als uw kind besmet is met het coronavirus?
Dat kan door te bellen met de receptie via het volgende telefoonnummer:
(0115) 741 229.
 Bezoek ortho, dokter, tandarts,... vooraf op het e-mailadres
frontoffice@lodewijkcollege.nl
 Aanvraag voor verlof: klik hier

Ontwikkeldagen

Dit schooljaar zijn de volgende ontwikkeldagen nog gepland.
Leerlingen zijn deze dagen lesvrij.
Dinsdag
14 december 2021
Woensdagmiddag
16 februari 2022
Donderdag
7 april 2022
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Van de ouderraad: leden gevraagd

De ouderraad is een groep betrokken ouders, die regelmatig met het dagelijks bestuur
in overleg gaat over diverse schoolaangelegenheden. Ook worden hand- en
spandiensten verleend tijdens fuiven, filmavonden, diploma-uitreikingen en nog veel
meer. We onderhouden goede contacten met de MR, de klankbordgroepen, de TLC,
de leerlingenraad en met het managementteam van de school. Eénmaal per maand
komen we samen voor een vergadering, waarbij ook altijd een directielid aanwezig is.
Op dit moment hebben we nog plaats voor 5 nieuwe leden. Mochten zich meer
kandidaten aanmelden, dan zullen er verkiezingen gehouden worden. Lijkt het u leuk
om zich bij ons aan te sluiten, meldt u zich dan vóór 1 december aan via het emailadres ouderraad@lodewijkcollege.nl

Schoolvakanties 2022-2023

Het is nog wat vroeg, maar wij informeren u graag over de data van de schoolvakanties
in het volgende schooljaar.
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag en Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

Ma 24 t/m vr 28 oktober 2022
Ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023
Ma 20 t/m vr 24 februari 2023
Vr 7 t/m ma 10 april 2023
Ma 24 april t/m vr 5 mei 2023
Do 18 en vr 19 mei 2023
Ma 29 mei 2023
Ma 17 juli t/m vr 25 augustus 2023

1NUL1 online ouderavond: pubquiz

Dit jaar heeft 1NUL1 diverse online ouderavonden aangeboden, o.a. over
gamen, genotmiddelen, social media en burn-out / bore-out. Vanwege het
grote succes van deze ouderavonden gaan we dit zeker voortzetten in 2022
met nieuwe onderwerpen. Maar eerst willen we dit jaar afsluiten met een
heuse pubquiz! Op de website van 1NUL1 leest u er meer over. U kunt zich daar ook
gelijk aanmelden. Bijgaand bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer van 1NUL1.

Social media

Het Lodewijk College is actief op diverse social media kanalen. Volgt u ons al?
Klik hier voor een overzicht.
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