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Coronabesmettingen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De VO-scholen en coronabesmettingen worden
de afgelopen dagen weer volop in het nieuws
genoemd. Vooral omdat het aantal besmettingen
op VO-scholen oploopt en er verschillende
experts hun meningen hierover willen delen. Dit
is niet altijd even handig en levert veel spanning
en onrust op bij ouders, leerlingen en docenten.
Terwijl wij juist het tegenovergestelde willen
creëren. Ook bij ons is het aantal besmettingen
de afgelopen twee weken gestegen. Hierover
informeren mentoren de ouders/verzorgers
mocht er in de klas een leerling positief op
COVID-19 zijn getest. Als er een besmetting
wordt gemeld is er vanuit school contact met de
GGD. Hierbij stemmen we de situatie en
adviezen af. Momenteel hoeven er naast de
normale maatregelen geen extra maatregelen
worden getroffen. Het oplopende aantal
besmettingen zit voornamelijk in leerjaar 4. De
vierdejaars leerlingen hebben deze week CT’s en
volgende week stage. Uit ervaringen van andere
scholen is gebleken dat dit kan helpen bij het
indampen van de besmettingen. Wel worden de
leerlingen extra verzocht om bij klachten thuis
te blijven.

Deze week staat de nieuwsbrief weer vol
belangrijke informatie voor u!

Oriënteren en aanmelden
schooljaar 20-21
Heeft u een zoon of dochter die volgend jaar
naar de middelbare school gaat? Voor hen
gaat het oriënteren en aanmelden dit jaar
helaas anders dan voorgaande jaren. Veel
voorlichtingen zijn digitaal. Het is nog maar
de vraag of en hoe de open dagen door zullen
gaan. Alle VO-scholen proberen er voor te
zorgen dat leerlingen van groep 8 zich toch
zo goed mogelijk kunnen oriënteren. Op de
website PoVo: Home (povo-013.nl) hebben
alle middelbare scholen uit de regio hun
voorlichtingspresentatie gedeeld. Heeft uw
zoon of dochter interesse in het Reeshof
College? Neem dan eens een kijkje op
Aanmelden leerjaar 1 | groep 8’ers – Reeshof
College. Hier vind je informatie over de
meeloopmiddag, aanmelden schooljaar 20-21
en de voorlichtingspresentatie.

Leerjaar 4 op stage

Komende week gaan de vierdejaars
leerlingen op stage. Wij wensen hen veel
plezier en een leerzame ervaring toe.

Informatieavond pakketkeuze
leerjaar 3

Voor de leerlingen van leerjaar 3 komt er een
belangrijke periode aan. De leerlingen gaan hun
vakkenpakket kiezen. Met dit gekozen
vakkenpakket gaan ze verder in het
examenprogramma. Op donderdag 10 december
wordt er een informatieavond georganiseerd
voor ouders/verzorgers van leerjaar 3. U
ontvangt hiervoor nog een uitnodiging vanuit de
mentor. Deze informatieavond is online via
Teams te volgen.
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Rapporten
Volgende week ontvangen de leerlingen van
leerjaar 1, 2 en 3 hun rapporten. De leerlingen
van leerjaar 4 ontvangen de rapporten een week
later (na hun stage). Het rapport geeft een
overzicht van de behaalde resultaten uit de
eerste periode. Dit is tevens een mooi moment
om met elkaar (ouders – leerling – mentor) in
gesprek te gaan over de voortgang.

26 november 2020

Informatie vanuit de
oudergeleding van de
Medezeggenschapraad
Onlangs is er een oproep gedaan aan alle
ouders om zich aan te melden voor twee
vacatures. Deze vacatures waren in
de oudergeleding van de Medezeggenschapraad.
Ze waren ontstaan bij het aanvangen van het
nieuwe schooljaar.

Er hebben twee ouders van zich laten horen.
Derhalve hoeven er geen verkiezingen gehouden
te worden. Dat betekent dat Kim Roelen en Hans
Duchemin vanaf dit schooljaar in de
Medezeggenschapraad zitten.
Hieronder stellen zij zich kort even aan u voor.
De oudergeleding kunt u bereiken via het
mailadres van de Medezeggenschapraad:
MR@reeshofcollege.nl

Hallo allemaal,

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen en zo een beetje
inzicht geven, wie er aanschuift als MR lid.
Mijn naam is Kim Roelen. Ik ben getrouwd met mijn
allereerste liefde en samen hebben wij een
koningskoppel op de wereld gezet. Onze oudste
dochter is dit jaar gestart op het Reeshof College. Voor
ons allen weer een hele nieuwe fase.
Voor mij voornamelijk vanuit het ouderschap,
aangezien ik zelf ervaring heb als onderwijsassistent
op het VSO, SO en reguliere onderwijs. Voorheen heb
ik jaren deelgenomen als lid van de OR en GMR op de
basisschool van onze kinderen en dit met veel plezier
en belangstelling gedaan. Het fijne aan deze ervaring
is dat ik het vermogen heb om vanuit verschillende
percepties te denken en keuzes te maken vanuit het
grotere geheel.

Dit wil ik graag inzetten in mijn persoonlijke nieuwe
uitdaging als MR lid op jullie school, hierdoor het
Reeshof College beter te leren kennen en een bijdrage
te leveren aan een fijne leertijd voor jullie en jullie
kinderen op deze school.
Groet Kim

Hallo,

Ik ben Hans Duchemin. Ik ben 50 jaar, ben al 24 jaar
getrouwd met mijn vrouw Ingrid en heb 2 dochters. De
oudste is 18 jaar, geadopteerd uit China en studeert op
de universiteit in tilburg. De jongste is 12 jaar en zit
momenteel in klas 1B van het Reeshofcollege.

Ik doe momenteel een opleiding als verpleegkundige
nadat ik 28 jaar lang in de logistiek gewerkt heb. Dit
trok mij niet meer en ben me daarom aan het
omscholen naar verpleegkundige in de ouderenzorg. Ik
krijg nu veel voldoening van mijn werk wat ik eerst
miste.
Op de school van mijn oudste dochter (Theresia
Lyceum) heb ik in de OR (ouderraad) en MR gezeten en
heb hierdoor al enige bestuurlijke ervaring opgedaan.
Verder zit ik al 11 jaar in de wijkraad van de Reeshof.

De reden waarom ik lid wil worden van de MR is omdat
ik het belangrijk vind dat ouders kunnen meebeslissen
over de toekomst van het onderwijs en wat er gebeurt
met het onderwijs en de school. Ook is het van belang
dat ouders laagdrempelig iets kunnen kenbaar maken
aan de school. Ik ben daarom ook altijd bereikbaar voor
ouders die op of aanmerkingen hebben aangaande de
school over dingen die opgepakt moeten worden door
de MR.
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Mondkapjesplicht 01-12

How to Behave leerjaar 1

Vanaf dinsdag 01-12 geldt in Nederland een
mondkapjesplicht. Op het Reeshof College
bestond deze plicht al. Omdat ‘herhalen’ een
essentieel onderdeel van opvoeden en onderwijs
is zullen wij de komende dagen en zéker op 0112 extra aandacht aan deze landelijke plicht
geven. Wij vinden het fijn als u dat thuis ook
doet. Op die manier zorgen ouders en het
Reeshof College er gezamenlijk voor dat
leerlingen deze regelgeving begrijpen en
uitvoeren. Op die manier houden zij zich buiten
en binnen school aan de wet.

Op dinsdag 1-12 zullen wij extra aandacht aan
veilig en prettig social media gebruik geven.

Inhalen CT's leerjaar 4
Na de stageweek komt er een inhaalprogramma
voor de leerlingen die de CT's hebben gemist. Dit
is deels een vast rooster en deels maatwerk.
Leerlingen worden hiervan op de hoogte
gebracht door Dhr. Langeveld.

Wij gaan die dag dus expliciet met de klas van
uw zoon of dochter hierover in gesprek. Dit
gebeurd vooral vanuit de mentor en met behulp
van verschillende gesprekstechnieken en
casussen. Deze dag maakt natuurlijk extra
impact als u er ook nog naar vraagt en zaken
bespreekt. Zo werken we als school én ouders
goed samen. Het is tevens mogelijk dat deze dag
behoorlijk indruk op uw zoon of dochter maakt.
Dat is niet persé onze intentie, maar wij hopen
dat u snapt dat ook de moeilijke en verdrietige
kanten van bijvoorbeeld ‘online-pesten’ een plek
krijgen in ons onderwijs en dus emoties kunnen
losmaken.

Voor vragen of opmerkingen zijn wij
beschikbaar.

Met vriendelijke
groet,
Team mentoren
leerjaar 1

