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Nieuwsbrief week 49 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,  
U ontvangt weer een nieuwe editie van onze 
nieuwsbrief waarin we weer informatie met 
links/verwijzingen voor u hebben verzameld.  
 
Afgelopen week waren de leerlingen van 
leerjaar 4 druk met de toetsweek. Leerjaar 
1,2 en 3 was actief bezig in de DOE-week. Op 
deze manier hebben wij de eerste periode 
van het schooljaar afgesloten.  
Dit is tevens een mooi moment om te kijken 
hoe een leerling er voor staat. En zo ook om 
samen (leerling, ouders, mentor) in gesprek 
te gaan over de voortgang.   
Binnenkort ontvangen alle leerlingen hun 
rapport.  
 
Dank u Sinterklaasje 
Gelukkig is het ook dit jaar weer goed 
gekomen met de stoomboot en de 
pakjeskamer van Sinterklaas.  
Op de camerabeeld hebben we kunnen zien 
dat Sinterklaas en de pieten dit weekend in 
de school zijn geweest. Zij hebben voor alle 
leerlingen iets lekkers achtergelaten.  

 

Leerjaar 4 op stage 
Leerjaar 4 is deze week voor de laatste keer 
vanuit het Reeshof College op stage.  
Heel veel succes en vooral veel plezier 
gewenst.  

 
Corona update 
De teugels zijn weer strakker getrokken. 
 
Het aantal COVID-besmettingen op het Reeshof 
College is nog te overzien. Gelukkig! En dat 
hopen we zo te houden.  
Het naleven van de basisregels is het minimale 
wat we hier in kunnen doen.  
Wij willen hierbij de nadruk leggen op het testen 
bij klachten. Hierin is het beleid aangepast: 
 
Voorheen moest iedereen met corona 
gerelateerde klachten zich laten testen bij de 
GGD. 
Mensen die corona-gerelateerde klachten 
hebben, kunnen vanaf nu een zelftest doen of 
naar de GGD. Bij een positieve zelftest is een 
GGD-test altijd nodig. Met dit advies is de 
verwachting dat meer mensen zich testen bij 
klachten. Alleen een zelftest volstaat nu dus ook. 
Dus nog belangrijker om leerlingen hierin te 
blijven stimuleren.  
Op de website van de overheid is hier meer 
informatie over te vinden.  
Corona-gerelateerde klachten? Zelftesten of 
naar de GGD | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 

Daarnaast stimuleren wij onze leerlingen en 
medewerkers met het afnemen van preventief 
(zonder klachten) zelftesten (2x per week).  
Op deze manier kunnen we elkaar (leerlingen, 
docenten, vrienden, familie enz.) beschermen.  
 
Op onze website vind u meer informatie 
Corona – Reeshof College 
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https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/02/corona-gerelateerde-klachten-zelftesten-of-naar-de-ggd
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/02/corona-gerelateerde-klachten-zelftesten-of-naar-de-ggd
https://www.reeshofcollege.nl/corona/
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Ziekmelden magister-app 
In voorgaande nieuwsbrief heeft u kunnen lezen 
dat ziekmelden ook met magister-app voor 
ouders kan.  
Vooralsnog kun je alleen ziek melden en gaat 
verlofaanvraag op de gebruikelijke manier met 
verlofbriefjes. De procedures hierover kunt u 
nog eens teruglezen op onze website.  
Ziek / beter melden en verlof – Reeshof College  

 

Opladen laptops 
Wij willen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 
er op attenderen dat de accu van de laptop thuis 
opgeladen dient te worden. Op deze manier 
voorkomen we dat de leerlingen tijdens de les 
niet op hun laptop kunnen werken.  
Mochten er problemen zijn met de laptop laat dit 
dan weten aan de mentor.  

Pesten op social media 
Leerlingen communiceren veel met elkaar via 
social media. Dat is erg fijn wanneer platforms 
als Snapchat, Whatsapp en TikTok voor positieve 
en leuke communicatie worden gebruikt.  
 
Helaas is dat toch ook vaak niet het geval. Wij 
zien in de appgroepen online ongeregeldheden 
voorbij komen waarbij wordt gescholden, 
dreigementen worden geuit en racistische 
opmerkingen worden gemaakt. Er lijkt een 
toenamen te zijn t.o.v. voorgaande jaren. Vooral 
in ons eerste leerjaar. Dit vinden wij uiteraard 
zorgwekkend en wij zitten hier boven. Wij 
kunnen hierbij de hulp van u als 
ouder/verzorger hard gebruiken.  
 
Het is ons vaak niet duidelijk welke leerlingen in 
deze groep zitten. Wij adviseren u om hierover 
met uw kind in gesprek te gaan en eens wat 
vaker mee te kijken naar wat uw kind online 
meemaakt.  
 
 

Mocht uw kind vervelende berichten zien of zelf 
daarin voorkomen dan kunt u hier screenshots 
van maken (al dan niet met een tweede telefoon) 
en dit desgewenst naar de mentor sturen. Wij 
kunnen hiermee gerichter aan de slag.  
 
Vorige week waren wij in leerjaar 1 actief 
geweest met ons project How2Behave waarin 
thema’s als pesten en de risico’s van social media 
aan bod zijn gekomen. Hierover hebben wij 
ouders in een eerdere mailing over 
geïnformeerd.   
 
Alvast dank voor uw medewerking.  
 
Ps. Bijgaand screenshot heeft geen enkele relatie 
met het Reeshof College maar is wel een 
weergave van onze dagelijkse praktijk.  
 

 
 

Quarantaine en lessen streamen 
Ook de richtlijnen rondom quarantaine zijn 
aangescherpt.  
Indien een huisgenoot positief is getest is het 
verplicht om als huisgenoten ook in quarantaine 
te gaan. Lees HIER de spelregels van de 
overheid.  
 
Hier hebben wij ook ons onderwijs op aangepast. 
Mocht een leerling in quarantaine moeten dan is 

https://www.reeshofcollege.nl/ziek-en-beter-melden/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
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het mogelijk om lessen vanuit thuis te volgen. De 
lessen worden dan gestreamd vanuit school.  
De regels hiervoor zijn als volgt:  
- Er is vooraf contact met de mentor. De mentor 
informeert de vakdocenten over de situatie en 
afspraken.  
- Het initiatief voor het volgen van lessen online 
ligt bij de leerling in quarantaine. Hij/zij neemt 
tijdig contact op met de vakdocent.  
- De docent bepaalt of en welk gedeelte van de 
les de thuiszittende leerling online kan volgen.  
- De docent en leerling maken samen afspraken 
over camera/microfoon aan/uit.  
- We werken hierbij met Microsoft Teams.  
 
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen 
met de mentor.  
 
Aanmelden mbo leerjaar 4 
HERHALING: De meeste mbo-scholen hebben 
hun inschrijfsysteem inmiddels opengezet voor 
nieuwe aanmeldingen. Het aanmelden voor het 
mbo bestaat uit twee onderdelen, namelijk: 

1. Aanmelden via de website van de mbo-school 

2. Het invullen van een Digitaal 
Doorstroomdossier in Intergrip 

De mentoren van leerjaar 4 hebben met hun 
leerlingen twee instructievideo’s gedeeld over 
het aanmelden en het invullen van een Digitaal 
Doorstroomdossier. Deze video’s kun je 
terugvinden op onze website 
(www.reeshofcollege.nl/leerlingen-info/). 

Leerlingen hebben tot 1 maart de tijd om zich 
aan te melden. Voor de aanmelding op de 
website van de mbo-school hebben de leerlingen 
een DigID nodig. Heb je nog geen DigID? Vraag 
deze dan aan via de volgende website: 
www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/.   

Voor vragen over het aanmelden bij een mbo-
school kun je contact opnemen met de mbo-
school. Voor vragen over het Digitaal 
Doorstoomdossier kun je terecht bij de mentor 
of bij de decaan mevrouw Domen 
(jdomen@reeshofcollege.nl).   

 
 

 

 

Nieuwe collega 
Meneer Goktas is onze nieuwe collega. Hij is 
docent wiskunde en mentor van klas 1F.  
Oud-leerlingen van het Reeshof College zullen 
meneer Goktas vast nog herkennen.  
We wensen meneer Goktas opnieuw welkom en 
veel plezier toe.  
 

Voorlichting ouders groep 8 en 
meeloopmiddagen 
Zit jouw broertje/zusje, vriend(in), 
neefje/nichtje in groep 8 en wil hij/zij ook graag 
naar het Reeshof College. Op onze website vind 
je meer informatie over voorlichtingsavonden, 
meeloopmiddagen en inschrijven.  
 

 
 

 

 

 

http://www.reeshofcollege.nl/leerlingen-info/
http://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/
mailto:jdomen@reeshofcollege.nl
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