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Nieuwsbrief week 6  
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,  
We zitten weer in rustiger vaarwater. Op dit 
moment zitten er geen volledige klassen 
meer thuis voor online onderwijs. En ons 
docententeam is ook weer zo goed als op 
volle sterkte.   
 
In deze nieuwsbrief weer de nodige 
informatie.  
 
Tevredenheidsonderzoek 
Als school willen wij de leerlingen zo goed 
mogelijk voorbereiden op het leven na het 
Reeshof College. Dit doen wij door de 
leerlingen zo goed mogelijk onderwijs aan te 
bieden.  
Goed onderwijs maken doe je samen. Daarom 
vinden wij het belangrijk om periodiek te 
peilen of dit door de leerlingen en 
ouders/verzorgers ook zo ervaren wordt. In 
februari zullen de u door middel van een 
enquête naar uw mening over ons onderwijs 
bevragen. De enquêtes zijn allemaal anoniem 
en antwoorden zijn niet terug te herleiden 
naar individuen.  
 
Vanaf vandaag, maandag 7 februari, ontvangt 
ieder eerste geregistreerde ouder/verzorger 
een e-mail met daarin een link naar de 
tevredenheidsenquête. In diezelfde e-mail 
ontvangt u een code waarmee u kunt 
inloggen om bij de vragenlijst te komen. We 
willen u vragen om de enquête in te vullen 
voor de sluitingsdatum van vrijdag 25 
februari.  
 

 
 
 
 

 
Stage leerjaar 3 
De leerlingen van klas 3 lopen dit jaar 5 dagen 
stage.  

De stagedagen zijn gepland van maandag 28-3-
2022 t/m vrijdag 01-04-2022  

Het is ook mogelijk om in het weekend een stage 
dag te lopen.  

Dat gaat altijd in overleg met de leerling en 
school.  

In eerste instantie is de inleverdatum van het 
stage contract gesteld op vrijdag 28-01-2022. 
Vanwege allerlei bekende beperkingen 
(bedrijven die nog niet open zijn, de school die 
weer een aantal dagen is dichtgegaan, leerlingen 
die vanwege gezondheidsklachten niet kunnen 
deelnemen aan de lessen op school)  

Hebben we de inleverdatum verlegd naar 
vrijdag 18-02-2022. 
We hopen dat er daardoor meer ruimte is voor 
de leerlingen om een interessante stageplaats te 
vinden.  

Als u vragen heeft over de stage kunt u contact 
opnemen met de mentor of met Rob Groot 
(stage coördinator) rgroot@reeshofcollege.nl  
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Pakketkeuze leerjaar 3 
De deadline voor het inleveren van het formulier 
voor de profiel- en pakketkeuze is gepland op 
vrijdag 11 februari.  

Als u het advies wilt bespreken of vragen heeft 
kunt u terecht bij de mentor. Graag willen we 
benadrukken dat het maken van een 
weloverwogen keuze belangrijk is voor de 
toekomst. Het wijzigen van een keuze is na 11 
februari niet meer mogelijk. 

 

Informatieavond leerjaar 4  
Op dinsdag 22 februari organiseren wij een 
informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) en 
leerlingen van leerjaar 4. Deze informatieavond 
staat in het teken van de laatste loodjes richting 
het examen. Een belangrijke fase richting het 
behalen van een diploma.  
Naar alle waarschijnlijkheid zal deze 
informatieavond online zijn. Mocht dit fysiek 
mogen dan zullen we deze op school 
organiseren.  
Reserveer alvast tijd in uw agenda op 22 
februari om 19.00u. U ontvangt later nog een 
uitnodiging met alle benodigde informatie.  
 

 
 

 
 

 
 

Lessen Nederlands 
Momenteel zitten we krapper in de lessen 
Nederlands. Dit door afwezigheid van onze 
collega docent Nederlands. Wij zijn druk 
zoekende naar vervanging. Tot die tijd vangen de 
docenten Nederlands de lessen op en proberen 
we zo goed als mogelijk alle gaten te vullen.  

 
DigiDag 
Wij hebben vanaf nu een DigiDag. Dit is een 
online open dag. Op deze manier hebben wij elke 
dag een (online) open dag.  
 
Neem ook eens een kijkje op:  
Reeshof College - Digidag  
 
Een leuke manier om aan vrienden /familie / 
kennissen onze school te laten zien.  
 

 
 
Open dag 19 februari 2022 
Op 19 februari 2022 organiseren wij onze 
fysieke open dag voor leerlingen van groep 8.  

 

https://digidag.reeshofcollege.nl/
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