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Beste ouders / verzorgers,

Na de laatste lesdagen hard werken en het schooljaar zit er met twee activiteitenweken bijna op. Het was
voor sommige van onze leerlingen een zware opgave en niet eenvoudig om na de Coronaafstandsonderwijssituatie terug op school te zijn. Van halve groepen met halve of hele lesdagen op school
of online, naar met z’n zessen in de klas en weer minder online. De conclusie: veruit de meeste jongens en
meisjes hebben het fantastisch gedaan en dat geeft vertrouwen voor als we na de vakantie weer allemaal
op school zijn!
Aanstaande maandag zijn de rapportvergaderingen en dan maken wij de balans op. Alle leerlingen zijn
dan vrij en in de middag bellen de mentoren de leerlingen waarvoor het noodzakelijk is om proefwerken te
herkansen / te herprofileren om een (voorwaardelijke) overgang te behalen. Hiervoor is in de
activiteitenweek de donderdag gereserveerd. En in deze periode zijn de mentoren hard aan het werk
geweest met de evaluaties van de Ontwikkelings-Perspectief-Plannen (OPP). Onder regie van de
orthopedagogen en orthodidacticus zijn conclusies beschreven en doelen gesteld voor het plan van
volgend schooljaar. In het oudergesprek van maandag 13 juli wordt het OPP ’20-‘21 met u besproken. Vaak
gebeurt dit online en in enkele gevallen bent u uitgenodigd op school. Dan ontvangt u het perioderapport
C en de eindlijst met het oordeel is bevorderd, moet doubleren of is voorwaardelijk over.
Vanaf dinsdag 7 juli tot en met woensdag 15 juli zijn voor alle klassen leuke (online) activiteiten
georganiseerd. Het programma voor de klas/groep plaatst de mentor in de teams-omgeving. Hierop is per
dag aangegeven welke activiteit er is georganiseerd voor uw zoon/dochter/pupil. De leerlingen kunnen
alleen deelnemen aan het programma van hun eigen klas/groep. Alle activiteiten starten om 8.15 uur en
eindigen op school om 14.15 uur. De afwijkende tijden en online programma onderdelen zijn opgenomen
in het schema. Wij vertrouwen erop dat ouders/verzorgers de taxi informeren en met de mentor afspraken
maken over het thuisbrengen. En let op! Op de laatste woensdag van het jaar stopt het programma om
12.00 uur.
Ik sta alvast even stil bij de komende twee weken, tijdens alle activiteiten gelden onze normale
verwachtingen in goed gedrag. In het bijzonder maakt de mentor de leerlingen erop attent dat er extra /
andere ‘regels’ gelden. Wij verwachten dat iedere leerling deze respecteert. Mocht er zich een incident
voordoen of is de leerling te laat op de afgesproken plek voor de thuisreis, dan doen wij telefonisch een
beroep op u. Wij hopen u te ontmoeten in de gedeelde verantwoording van ouders én school. In overleg
met mij, of Renier (teamleider) en u als ouder/verzorger kan besloten worden een leerling ‘achter te laten’
in afwachting van vervoer door iemand anders van school of uzelf. Immers, één leerling mag het uitje niet
verpesten voor anderen.
Gelukkig weten wij van voorgaande jaren dat de activiteitdagen met alle klassen/groepen bovenal een
succesvolle en leuke afsluiting zijn van het schooljaar! De zomervakantie start donderdag 16 juli tot en met
dinsdag 1 september. Op woensdag 2 september is de eerste dag van schooljaar 2020-2021! Met
donderdag 3 september en vrijdag 4 september zijn de drie introductiedagen compleet. Deze driedaagse
bestaat uit een kennismakingsdag, een individuele gespreksdag en activiteitendag. Zo starten wij ons
eerste lustrumjaar, het vijfjarige bestaan van dé Kromme Rijn College.
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In het volgende schooljaar keren de volgende collega’s niet meer terug als gevolg van thuisnabij werken,
Juf Marjolein die in Zuid-Holland in het basisonderwijs gaat werken en juf Lisanne die in Noord-Holland
haar werkzaamheden voortzet in het praktijkonderwijs. De leerwerkplek wijzigt van juf Ruth en meester
Anthony. Onze orthopedagoog Danielle studeert af en gaat elders werken. Haar collega orthopedagoog in
opleiding Lara blijft aan het KRC verbonden. Vanuit de individuele trainingen stopt Zouheir en voor Olton
en stichting Jou zijn nog gesprekken om de extra begeleiding financieel mogelijk te maken.
Gezien de enorme groei naar 200 leerlingen én twee locaties zijn in de afgelopen tijd een aantal nieuwe
medewerkers aangetrokken. Enkele zijn al op school aanwezig om zich voor te bereiden op komend jaar.
In alfabetische volgorde: Andre, Marjan, Marjolijn, Mitchel, Pim, Rody en Wouter. Na de vakantie starten
Bram, Jade, Pieter en Rien. Het team wordt compleet gemaakt met orthopedagoog in opleiding Milou,
ecologische pedagogiek studenten Febe & Floor en Marleen (wiskunde) die samen met Abdul, Maarten
en Mark Kevin (alle drie verlengen hun stage) de leraren in opleiding zijn. Selma en Soraya combineren
hun opleiding met ondersteunende begeleiding van (individuele) leerlingen. Als laatste combineert Jaimy
haar laatste jaar opleiding aan een stage op het KRC.
Tenslotte is het de ambitie om in de zomervakantie volledig beschikbaar én open te zijn voor jongeren die
dat nodig hebben. Op de ouderdag wordt met u verkend en afgesproken of een zomer(deel)programma
van toepassing is. Hierbij kunnen keuzes gemaakt worden in weken en dagen voor fysiek op school zijn,
inhaal-online-onderwijs of gewoon belcontacttijd voor een gesprek om de zoveel dagen.
Ik wens alle leerlingen veel plezier tijdens de activiteitenweek!
Namens het schoolteam groet ik,

Wim van Ruitenbeek,
Directeur Kromme Rijn College
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