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Schooljaar 2022-2023 gelanceerd

Altijd weer een heel gedoe is de start van een nieuw schooljaar. Leerlingen herindelen,
nieuwe roosters maken, leermiddelen distributie, herinrichten van Magister. Dat zijn
de zaken die daarbij horen. We zijn dan ook altijd weer blij als ons ‘ruimteschip’ weer
op koers is. Dat is belangrijk, want we hebben het hier immers over een ‘bemande
ruimtevlucht’ met aan boord ruim 2.300 ‘passagiers’ en zo’n 300 ‘bemanningsleden’.
We hopen u ook dit jaar via de maandelijkse nieuwsbrief te informeren over het
verloop van de ‘vlucht’.

Kernteams; eenheid in verscheidenheid

Om het onderwijs beter op de behoeften van de leerlingen af te kunnen stemmen
hebben we per leerweg 1 of 2 teams geformeerd. Elk team kent een basisteam met
daarin rolhouders die zich bezighouden met een specifiek aandachtsgebied. Onder
leiding van een lid van het managementteam worden zaken afgestemd. Zo werken we
aan ‘eenheid in verscheidenheid’. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen verschillen
zullen zijn in de uitvoeringspraktijk van kernteams. Bij het maken van keuzes staan
immers de behoeften van leerlingen centraal. Zo willen we onze missie waarmaken,
waarin staat dat we ‘oog hebben voor de leerling’. Het kernteamconcept moet er ook
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voor zorgen dat leerlingen een herkenbare plek hebben binnen de grote school die het
Lodewijk College is; een veilige ‘thuisbasis’.

Verbouwingen vanwege herindeling gebouwen

De organisatieverandering bracht een herindeling van de gebouwen met zich mee. De
leerwegen havo, vwo en tto zijn nu op locatie Zeldenrustlaan gehuisvest. Voor de
leerwegen vmbo-kb, vmbo-t en de EOA is locatie Oude Vaart de thuisbasis. Op beide
locaties is er een ondersteuningslokaal en ruimte voor de OTk (ondersteuningstrajectklas). Om de herindeling mogelijk te maken zijn er in de zomervakantie lokalen
verbouwd.
Zo werd er op locatie Zeldenrustlaan een muzieklokaal met geluidsstudio gerealiseerd
en werden de technieklokalen verbouwd om er het vak Onderzoek & Technologie te
kunnen geven. Op locatie Oude Vaart wordt de laatste hand gelegd aan de realisatie
van het ‘Technieklokaal van de Toekomst’.
Hieronder een impressie van het resultaat van de eerste twee verbouwingen. Die van
het Technieklokaal van de Toekomst volgt in een volgende nieuwsbrief.
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Maatregelen meer rust en regelmaat in het rooster

Uit het tevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat zowel leerlingen, als ouders, als
docenten moeite hadden met de hoeveelheid roosterwijzigingen in een schooljaar en
schooldag. We hebben daarom besloten om bij wijze van pilot dit jaar te werken met
‘perioderoosters’. Een periode is een vooraf aangegeven tijdsblok (zie jaarkalender)
waarin het basisrooster niet wijzigt. Wijzigingen in het rooster van een lesdag zullen
voor het 2e lesuur bekend gemaakt worden. Betreft het een wijziging op de dag zelf,
dan krijgt de leerling daarvan binnenkort een pushbericht in Teams. Met deze
maatregelen hopen we meer rust en regelmaat in het rooster te krijgen.

CO2-meters

Lokalen en kantoorruimtes zijn voorzien van CO2-meters. Een CO2meter kan helpen om de luchtkwaliteit in het klaslokaal te bewaken.
Tijdens de coronapandemie werd het belang van de meter extra
onderstreept, omdat ventilatie in klassen belangrijk is om
besmettingen tegen te gaan. Slaat de meter rood uit, dan is er te veel
koolstofdioxide in de lucht en wordt er geventileerd.

Uitlevering schoolboeken deels vertraagd

Ten gevolge van leveringsproblemen bij uitgevers door gebrek aan papier en
medewerkers, is de levering van een aantal methodes vertraagd. De vertraging is dus
niet het gevolg van de switch van Van Dijk naar Iddink of de gewijzigde
bestelprocedure. Daarmee is die niet minder vervelend. Door digitale ontsluiting van
lesstof en/of beschikbaar stellen van een kopie van delen van het lesboek proberen we
verstoring van het onderwijsproces zoveel als mogelijk te voorkomen.

Concert orkest Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen

Van 7 t/m 29 oktober vindt het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen plaats. Het Festival
van Zeeuwsch-Vlaanderen organiseert jaarlijks diverse concerten in de regio. Ieder jaar
organiseert het Festival ook een concert op de middelbare scholen in ZeeuwsVlaanderen.
Dit jaar is ervoor gekozen om de brugklasleerlingen via bekende popnummers kennis
te laten maken met klassieke muziek en de daarbij behorende instrumenten. Zo
werden er diverse popnummers gespeeld die gebaseerd zijn op klassieke composities
zoals Canon van Pachelbel en de 5e symfonie van Beethoven. Het optreden werd
verzorgd door docenten van Toonbeeld.
Gezien het enorme enthousiasme en applaus van de leerlingen is het een succesvol
optreden geweest. We kijken nu al uit naar volgend jaar.
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Nieuwe leden raad van toezicht

In de raad van toezicht van Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen zijn per 1 september 2022
twee nieuwe leden benoemd. Dit zijn mevrouw Marjan Bastiaansen-Ars en mevrouw
Anne-Mieke Boltersdorf-Veldhoen. Zij nemen het stokje over van de heren Gerard
Langeraert en Jean-Paul Leenknegt, die beiden aftredend en niet herkiesbaar waren
wegens verstrijken van de maximale zittingsduur.
Marjan Bastiaansen woont in Terneuzen en is werkzaam als voorzitter van het college
van bestuur van Stichting SOM in Bergen op Zoom, een stichting met negen openbare
basisscholen in Zeeland en West-Brabant. Daarvoor werkte zij als senior inspecteur
primair onderwijs bij de inspectie voor het onderwijs. Marjan Bastiaansen krijgt in de
raad van toezicht in het bijzonder de portefeuille onderwijs onder haar hoede.
Anne-Mieke Boltersdorf woont in Hulst en heeft ruime ervaring binnen Human
Resources, waarvan een groot deel binnen de Zeeuws-Vlaamse zorg. Sinds een aantal
jaren werkt ze als Vice-President HR Business Partners binnen Outokumpu, een
internationaal bedrijf dat roestvast staal produceert en verkoopt. Ook was zij de
afgelopen tijd lid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van het
Reynaertcollege. Anne-Mieke Boltersdorf richt zich binnen de raad van toezicht in het
bijzonder op de portefeuille HR.
We zijn ervan overtuigd dat beide nieuwe leden een goede toegevoegde waarde zullen
leveren aan het toezicht op onze organisatie en wensen hen veel succes in de nieuwe
functie.
Namens de raad van toezicht
Rietje van Dam-Mieras (voorzitter)

Locatie ZL; kluisjes

Leerlingen die vorig schooljaar een kluisje op de AO hadden met een sleutel krijgen
een nieuw kluisje. Hiervoor graag contact opnemen met Patrick van den Bos
(pbs@lodewijkcollege.nl)
De kluisjes met code die vorig schooljaar op de AO stonden, staan nu op de CO en
mogen behouden blijven. Alle andere leerlingen kunnen het oude kluisje behouden.

1Nul1;
online ouderavond ‘roken & verwante artikelen’

Dat roken slecht voor de gezondheid is weten we allemaal. Laatste jaren komen er
meer en meer nieuwe producten op de markt die onder jongeren vaak erg populair
zijn, denk hierbij aan de waterpijp, de e-smoker, de vape en snus. Weet jij hoe het zit
met de schadelijkheid van deze producten?
1NUL1 organiseert op dinsdag 11 oktober weer een online ouderavond met
als thema ROKEN. Deze online ouderavond is bedoeld voor alle ouders en/of
verzorgers in Zeeland. De online ouderavond begint om 19:30 uur en duurt tot
20:30 uur.
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Tijdens deze online ouderavond zullen we stil staan bij hoe jongeren worden
beïnvloed via o.a. social media m.b.t. roken. En wat zijn nu die nieuwe producten
zoals vapes en snus? Uiteraard gaan we ouders ook weer voorzien van opvoedtips.
Meepraten kan via de live chat. Deelname kan eenvoudig vanuit de luie stoel of de
keukentafel via laptop, telefoon of computer.
Aanmelden voor de ouderavond kan via deze link.

JouwGGD.nl; jongerenadviseurs gezocht!

Hallo!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste jongeren om ons te helpen om goede artikelen te
schrijven voor onze website JouwGGD.nl. Deze sites worden jaarlijks gebruikt door
100-duizenden jongeren zoals jij om informatie op te zoeken over onderwerpen zoals
gewicht, seks, relaties, vrienden, groepsdruk, alcohol en drugs.
Over De Jongeren Adviseurs
De Jongeren Adviseurs is een groep van jongeren die samen met mij zorgen voor
betrouwbare informatie over gezondheid en opgroeien voor jongeren. Informatie die
jongeren echt interessant vinden! We zoeken jongeren voor deze groep. Als jij
jongerenadviseur wordt, zijn jouw taken: onderzoeken, meedenken, teksten lezen en
jouw mening geven. Ook zijn onze vergaderingen altijd gezellig ☺
In ruil voor je hulp krijg je een (kleine) financiële vergoeding en leren we je hoe je
goed onderzoek doet.
“Ik vind het erg leuk dat ik leer hoe jongeren denken over gezondheid. Daarnaast leer ik
hoe je op een laagdrempelige manier onderzoek doet. Ook hoor ik verschillende
ervaringen van jongeren in mijn omgeving.”
Je werkt als jongerenadviseur alleen of in een duo aan een onderwerp dat jullie zelf
belangrijk vinden. Meld je dus vooral aan met een vriend, vriendin, broer of nicht. Je
mag je natuurlijk ook alleen opgeven. We hebben maandelijks een online vergadering
via Zoom met alle jongerenadviseurs.
Ben jij geschikt om als jongerenadviseur te werken?
 Je bent tussen de 13 tot 18 jaar oud.
 Je bent maandelijks beschikbaar om 1 uur te vergaderen met alle
jongerenadviseurs
 Je hebt een computer of laptop beschikbaar voor de online meetups.
 Je vindt het leuk om onderzoek te doen onder andere jongeren.
 Je vindt het belangrijk om bij te dragen aan betrouwbare informatie voor
jongeren.
 Je wil en kan meedoen voor minimaal schooljaar 2022/2023.
Kun je alles afvinken en heb je interesse jongerenadviseur te worden of wil je meer
weten? Ik wil je graag ontmoeten.
Ga dan nu naar www.jouwggd.nl/jongerenadviseurs
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