Terneuzen, 2 februari 2022

Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerling,
Het Lodewijk College wil een school zijn waar alle leerlingen gezien worden. Om dit waar te maken, hebben we
besloten om vanaf september 2022 in de school te gaan werken met kernteams. Een kernteam is een vaste
groep docenten die de leerlingen in een klas meerdere jaren begeleidt.
Het voordeel van werken in kernteams is, dat de leerlingen en medewerkers elkaar goed leren kennen en de
lijntjes met ouders kort worden. Daarbij kan het kernteam de lessen goed afstemmen op wat de leerlingen
nodig hebben.
Het gevolg van het werken in kernteams is dat de leerlingen op een andere manier verdeeld moeten worden
over de gebouwen. In de huidige verdeling veranderen namelijk teveel klassen tijdens hun schoolperiode van
locatie, waardoor het moeilijk is om een hechte band te laten ontstaan tussen de leerlingen en hun docenten.
Om die reden worden de klassen vanaf 1 september 2022 als volgt verdeeld over de gebouwen:
•
•
•
•
•

Alle vmbo-klassen uit de basis, kader, gemengde en theoretische leerweg hebben les op de locatie
Oude Vaart.
De toekomstige brugklassen KB1 en TK1 hebben les op de Oude Vaart.
Alle andere toekomstige brugklassen hebben les op de Zeldenrustlaan.
Alle leerlingen van het havo en vwo hebben les op de Zeldenrustlaan.
De Anderstalige leerlingen hebben les op de Oude Vaart.

Met deze verdeling hopen we het werken met kernteams tot een succes te maken voor leerlingen, ouders en
personeel. En uiteraard blijven we ons inspannen om waar mogelijk gezamenlijke activiteiten te organiseren
voor leerlingen van beide locaties samen.
We realiseren ons dat met name voor twee groepen leerlingen de situatie volgend jaar anders is dan tot nu toe
verwacht.
• De leerlingen die nu in T2 zitten blijven komend jaar les krijgen op de Oude Vaart.
• De leerlingen die nu in T3 zitten zullen komend jaar (terug) verhuizen naar de Oude Vaart.
Met name voor deze laatste groep is het vervelend te moeten melden dat zij weer van locatie moeten
wisselen. Voordeel voor deze groep is dat ze niet langer heen en weer hoeven reizen om de
beroepspraktijklessen te volgen. Uiteraard zullen mentoren hier met de T3-klassen aandacht aan besteden.
Met deze besluiten zetten we weer een stap om van het Lodewijk College een (nog) mooiere school te maken.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de teamleider
van de afdeling waarbinnen uw kind lessen volgt. U vindt de contactgegevens hier.
Vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

Dhr. J. Roose
Rector

