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Overgang naar warm weer

In de achter ons liggende week hebben we met een drietal zware stormen te
maken gekregen. Dat was wel heel erg veel van het goede en soms ook best
beangstigend. Stormen komen voort uit depressies. Een depressie is een
gebied met lage luchtdruk tussen twee luchtsoorten (koude en warme) in. Als
school staan we aan de vooravond van de voorjaarsvakantie. Met die vakantie
sluiten we ook een coronaperiode van twee jaar af die we in figuurlijke zin
zouden kunnen typeren als ‘koud weer’. Wat zou het mooi zijn als de stormen
van de afgelopen week ook symbool zouden staan voor de overgang naar
‘warm weer’ voor het onderwijs in het algemeen en onze school in het
bijzonder. Daar snakken we met z’n allen naar. Daarom wens ik iedereen een
‘warme voorjaarvakantie’ toe, of je die nou invult met carnavalsactiviteiten,
een wintersportvakantie of heel iets anders.
Kortweg: tijd om onbezorgd van te genieten!
Jan Roose, rector

Ondersteuning voor leerlingen

Mede door corona zijn er nogal wat leerlingen die moeite hebben met één of
meerdere vakken. Het Lodewijk College biedt hiervoor verschillende vormen
van ondersteuning.






Maatwerk is een door het Nationaal Programma Onderwijs
gefinancierde vorm van extra lestijd. In groepjes van maximaal 10
krijgen leerlingen extra aandacht voor een vak waarmee ze moeite
hebben of waar ze een achterstand hebben opgelopen. De
maatwerklessen worden in de meeste gevallen gegeven door een
vakdocent. Opgeven voor maatwerk kan via de mentor.
Op beide locaties bestaat op verschillende afdelingen (brugklas, kb2,
t2) ook een huiswerkklas. Hier maken leerlingen huiswerk onder
toezicht. Opgave verloopt via de mentor. Op dit moment wordt er ook
een huiswerkklas voor T3 en H3 opgestart op maandag- en
woensdagmiddag. Mentoren van de eindexamenleerlingen hebben
leerlingen aangemeld om planmatig begeleid te worden. Deze
groepjes worden samengesteld op wat zij gericht nodig hebben: geen
algemene vakbegeleiding maar onderwerpspecifiek.
Dan is er nog de mogelijkheid individueel bijles te krijgen van een
(bovenbouw)leerling. Bijles betreft doorgaans 10 lessen, de bijlesgever
en ontvanger spreken samen een moment af waarop ze samenkomen
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om bezig te zijn de lesstof. Opgeven als bijlesvrager én ontvanger kan
via mevrouw Nijssen (kni@lodewijkcollege.nl).
Alle deze vormen van ondersteuning zijn gratis voor de leerlingen, na opgave
gelden de uren als een gewone les en is aanwezigheid verplicht.

BYOD; Bring Your Own Device

BYOD staat voor Bring Your Own Device. De leerlingen nemen hun eigen
laptop mee naar school.
Wat is een device? Bij ons BYOD-onderwijs bedoelen we met een device een
laptop of een tablet.
Waarom BYOD-onderwijs? ICT-vaardigheden en digitaal werken zijn in onze
maatschappij niet meer weg te denken. Ook in het onderwijs van het Lodewijk
College worden deze competenties van de leerlingen verwacht. Doordat wij de
leerlingen hiermee vroeg laten kennismaken, zullen onze leerlingen straks in
het vervolgonderwijs digitaal goed onderlegd zijn om daar succesvol in te
kunnen stromen.
Wat is blended learning? Het Lodewijk College blijft tijdens de lessen
grotendeels gewoon boeken gebruiken en gebruikt de ICT-middelen als
ondersteuning en niet in plaats van boeken. De combinatie van traditionele
boeken en digitale lesstof noemen we blended learning.
Wat zijn de voordelen? Door de invoering van BYOD hebben de leerlingen
altijd en overal de beschikking over (aanvullend) digitaal leermateriaal en
kunnen zij allerlei bronnen op internet snel vinden. De lesstof wordt op deze
wijze uitgebreid met visuele (animaties, filmclips) en auditieve onderdelen.
Docenten kunnen leerlingen meer op maat bedienen. Niet iedereen hoeft alles
tegelijk in hetzelfde tempo te doen. Deze extra mogelijkheden in combinatie
met boeken zorgt voor veel variatie en dat vinden leerlingen en docenten
prettig.

Team Lodewijk Zeeuws kampioen

Jarno, Robin en Denise van Horeca klas 4 hebben donderdag 10 februari
meegedaan aan de Zeeuwse kampioenschappen van Skills Talents /Foodlab
cooking battles.
In onze eigen keuken en restaurant Proeflokaal “la Raison”, streden acht teams
om de titel. De sfeer is relaxed. De teams willen de beste zijn, maar werken
zelfs samen met rivaliserende groepen. Elk team bestaat uit twee koks en een
bediende. De koks bereiden voor twee gasten een driegangenmenu voor, en
de bediening zorgt dat de tafel keurig gedekt is en bedient de gasten.
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De gasten kregen een mooie Pink Pelican, dit is een mocktail van grenadine,
citroensap en jus d’orange. Daarna serveerde Denise een voorgerecht
bestaande uit Griekse aperitiefhapjes, gevolgd door een vers pitabrood met
kipgyros en tzatziki met een boerensalade en een mooi Grieks dessert
genaamd Bougatsa .
Om 16 uur kwamen dan de verlossende woorden van de vakjury dat het team
van het Lodewijk College Zeeuws kampioen is geworden. Enkele quotes van
de jury: mooie smaken, bijzondere opmaak, alles netjes afgedekt in de koeling,
hygiënisch gewerkt, zeer goed samengewerkt met keuken en bediening!
De titel wordt verdedigd in Utrecht op 30 en 31 maart waar de landelijke Skills
talents worden gehouden dit jaar. Wij wensen dit topteam veel succes!

Succes voor leerlingen in de Biologie-Olympiade

Afgelopen december hebben alle biologieleerlingen van V6 (verplicht) en een
groot aantal vrijwilligers uit V5 meegedaan aan de Nationale Biologie
Olympiade. Met succes; het Lodewijk College eindigde op de 15e plaats (uit
214 scholen). Twee leerlingen (Brecht Hoonhorst uit V6 en Jerry Lin uit V5) zijn
door naar de volgende ronde, waar ze strijden om een plaats in het team dat
meedoet aan de Internationale Biologie Olympiade. Superknap en we wensen
hen heel veel succes!
Bovendien kregen in totaal 7 leerlingen een Oorkonde omdat ze bij de beste
10% van alle 6148 deelnemers hoorden.
De leerlingen worden ondersteund bij de voorbereidingen voor de tweede
ronde door twee docenten, die nu al reuzetrots zijn op het resultaat!

Leerlingen V3; project Onderzoek & Ontwerpen

De leerlingen uit V3 zijn bezig met de afronding van hun tweede project voor
het vak O&O. De opdrachtgever voor dit project is de Provincie Zeeland, en de
opdracht was het meten van fijnstof. De leerlingen hebben van de provincie
sensorapparaten gekregen die de fijnstof meten. Deze apparaten zijn vastgezet
op de fiets; een zgn. snuffelfiets.
Ze hebben verschillende metingen gedaan om te kijken waar er veel fijnstof
aanwezig was en gekeken naar de verschillende invloeden op de hoeveelheid
fijnstof. De resultaten staan op een poster, groot afgedrukt door de provincie.
Aan de hand van de poster presenteren de leerlingen hun resultaten aan de
opdrachtgever en andere belangstellenden vanuit de Provincie Zeeland en de
gemeente Terneuzen.
De presentatie vindt plaats in BioBase te Terneuzen op donderdag 10 maart en
het programma is als volgt:
•
•

13.00u: inloop
13.15u: woordje vooraf door de Provincie Zeeland
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•
•

13.30u: presentatie posters door de leerlingen
14.15u: einde van de presentatie

Wilt u hier bij zijn? Laat het ons weten door een mail te sturen naar
rlo@lodewijkcollege.nl ten laatste donderdag 24 februari.
Meer informatie over dit project leest u op deze site https://snuffelfiets.nl/

Doe Dag voor tweedejaars vmbo op het mbo

Kennismaken met het mbo door te doen!
Jaarlijks maken zo’n twaalfhonderd tweedejaars vmbo-leerlingen van tien voscholen kennis met het Zeeuwse mbo tijdens de Doe Dag. Leerlingen schrijven
zich in voor een Doe-activiteit bij Scalda en maken zo in een dagdeel kennis
met mbo-opleidingen of opleidingsclusters en de sfeer op school. Door de
betrokkenheid en inzet van alle vo- en mbo-decanen is het programma een
groot succes. Leerlingen genieten zichtbaar van deze ervaring.
Donderdag 24 februari gaan onze vmbo2-leerlingen naar de Doe Dag op
Scalda. Het gaat in totaal om 10 klassen. Het is de bedoeling dat de leerlingen
om 12.20 uur vanaf school vertrekken. Ze gaan dan op eigen gelegenheid naar
Scalda. Het programma duurt tot 15.30 uur.

Veilig fietsen in wintermaanden; zet je licht aan!

Zichtbaar zijn in het verkeer is erg belangrijk. Voor je eigen veiligheid, maar
ook voor die van een ander. Helaas fietsen nogal wat mensen, vooral jongeren,
toch nog zonder licht.
Reden waarom ook dit jaar weer extra aandacht is voor de campagne en er de
nodige acties zoals fietscontroles en voorlichting op scholen plaatsvinden.
Scholen, Veilig Verkeer Nederland, ANWB en de politie werken actief samen
gedurende de campagneperiode. Zo wordt in de komende periode door de
politie extra gecontroleerd op adequate fietsverlichting. Wie zonder licht fietst,
riskeert een bekeuring van € 60 (exclusief € 9 administratiekosten).
Klik op de link voor een filmpje met uitleg over de gevaren van ondeugdelijke
verlichting: https://www.youtube.com/watch?v=Xyqa5zUGwP0
Patrick van den Bos, verkeerscoördinator

Van 1NUL1; Online ouderavond SEXTING

1NUL1 organiseert op dinsdag 8 maart de online ouderavond met als thema
SEXTING. Deze online ouderavond is voor alle ouders en/of verzorgers in
Zeeland. De online ouderavond begint om 19:30 uur en duurt tot uiterlijk
21:00 uur.

PAGINA 4

1NUL1 is een team van preventiewerkers die jongeren met een riskante
leefstijl op het gebied van alcohol, drugs, social media, gamen en gokken
informeert en adviseert. Dit doen we in heel Zeeland op scholen, op straat, op
festivals en in jongerencentra. Ook geven zij voorlichting en advies aan ouders.
U leest meer over de online ouderavond op de website van 1NUL1. Hier kunt u
zich ook gelijk aanmelden via het contactformulier.
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