ouderbrief
november/december 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Juist in de laatste weken tot de Kerstvakantie moet iedere leerling zijn/haar verantwoordelijkheid nemen in
onze ‘mini-maatschappij’, waardoor er in de basis rust is. Wij weten dat onze PBS-aanpak veel lef vraagt van
alle leerling om als ‘omstander’ een positieve rol in te nemen en daar blijven wij als schoolteam op vertrouwen.
Dat geldt ook met het helpen herinneren onderling aan de verplichting tot het dragen van mondkapjes. Ook op
de onrustige momenten die dagelijks waarneembaar zijn in klas, gang en plein. Het blijft krachtig te zien dat
iedereen kalm blijft -in deze lastige situaties- om te de-escaleren en dat nadien tijd en inzet is in het
herstelgesprek tussen leerling(en) en docent(en).
En dat collega’s proberen te leren van hun ervaringen door deze uit te wisselen in debriefing, in hun leerteams
en met hun maatje. Met als gevolg steeds betere interventies met behulp van: het witte kratje, leerlingen
corrigeren elkaar, actief negeren dat beter helpt, de reactieprocedure werkt al bij het uitspreken van de
verwachting of het 3-minutengesprek herstelt. Weinig escalaties, voorvallen of incidenten en daarmee plezierig
het jaar 2020 afsluiten!
Lesperiode A & B
Deze week wordt het lesprogramma periode A afgerond. Tot en met vrijdag 4 december zullen docenten en
leerlingen nog overhoringen, repetities en toetsen maken (en inhaal- en herkansingen doen). Op maandag 7
december is rapportvergadering en zijn de leerlingen vrij. De terugkoppeling vindt plaats via teams aan de
leerlingen voor maximaal twee toetsen over alle vakken die iedere leerling mag herkansen of herprofileren. Dit
toetsmoment is op donderdag 10 december, zodat op vrijdag 11 december het rapport lesperiode A
meegegeven kan worden. In de dagen van 8 december tot en met 17 december bespreekt de mentor het
rapport met u tijdens een online oudergesprek na schooltijd. Hiervoor maakt de mentor een afspraak met u.
Op dinsdag 8 december start de eerste van elf lesperiode B weken. Op die dag missen wij langdurig nog een
aantal van onze 55 collega’s. Ik noem ze willekeurig (en geef aan wat de verwachting van terugkeer is): juf
Kathalijne (onbekend), meester Rien (werkt al een klein beetje vanuit thuis), juf Danielle (re-integratie is gestart
en na de vakantie weer deels voor de klas), meester Tonnie (misschien na de Kerst). Laatst genoemde wordt
vervangen door meester Rody. Zijn opengevallen plek in de middenbouw (en groei door een klas erbij na de
Kerst) wordt ingevuld door juf Sabrina (mentor praktische BBL) en meester Sergio (engels). Eerder is meester
Hugo al gestart (LWT3). En na zwangerschapsverlof; juf Romy (start 5 januari in de ondersteuningsklassen) en
juf Annika (in het voorjaar midden-/bovenbouw Engels).
Op deze plaats een blijk van waardering voor alle leerlingen die goed zelf leidend de onlinelesdagen door
komen in geval van korte ziekte/coronapreventieve afwezigheid bij collega’s!

Activiteit & Project
Op vrijdagmiddag 4 december wordt het Sinterklaasfeest gehouden. In de ochtend volgen de leerlingen het
normale lesrooster. Vanaf 12.00 uur hebben alle klassen hun eigen Sinterklaasactiviteit met hun mentor(en).
Deze activiteit zal binnen de school zijn en de leerlingen hoeven géén cadeautjes te kopen! De leerlingen zijn
deze dag gewoon om 14.15 uur uit.

De laatste week van het schooljaar (14/18 december) staat natuurlijk in het teken van kerstfeest en
oud&nieuw. De projectweek kent een traditie van verbinden. De week heeft een klassikale invulling, soms met
het hele team en de mentor communiceert het programma. Dat is van maandag tot en met donderdag van
8.15 uur tot 14.15 uur. Op één van deze dagen zijn individuele welzijnsgesprekken met leerlingen (alleen voor
het gesprek komen de jongeren naar school). Voor de jongeren die vijf dagen naar school komen is één
andere dag een online-activiteiten-dag. De leerlingen nemen vanuit thuis op de laptop aan de activiteit deel.
Op vrijdag wordt het jaar feestelijk afgesloten met een klassenontbijt. Deze dag eindigt om 12.00 uur. Aan de
ouders van leerlingen met taxivervoer de vraag dit bij de vervoerder aan te geven!
Extra
Ik vraag in deze brief aandacht voor een van de gebruiken die bij de laatste dag van het kalenderjaar horen;
het afsteken van vuurwerk! Naast een aantal officiële, gemeentelijke regels zijn er op het Kromme Rijn College
duidelijke afspraken opgesteld. Belangrijk voor u en voor onze leerlingen is om te weten dat: vuurwerk niet
meegenomen mag worden naar school. Moreel, het leidt tot gevaarlijke situaties, geeft overlast in school &
buurt en is strafbaar! Het in bezit hebben van vuurwerk en zeker het afsteken ervan, betekent dat de leerling
naar huis gestuurd wordt en pas weer op school kan worden toegelaten nadat er een gesprek met de
ouders/verzorgers heeft plaatsgevonden. In alle gevallen wordt melding gemaakt bij de politie. Eén dezer
dagen zal de wijkagent na schooltijd een kluiscontrole uitvoeren.
KRC360
Ik eindig deze brief met de aankondiging van de Kerstschool tijdens de vakantie. Ook nu is er weer een
activiteitenprogramma gemaakt onder leiding van meester Maarten. Ook is een bel- of onlinemoment mogelijk
met onze collega’s tijdens de vakantie. In overleg met ouders/verzorgers nemen de leerlingen deel aan één of
meerdere dagen. De leerling meldt zich aan via de mentor en wanneer de mentor het belangrijk vindt voor de
continuïteit van schoolgang of dat begeleiding bevorderend is voor uw kind/pupil neemt hij/zij het initiatief dit
met u te bespreken. Zo kan iedereen genieten van een leuke vakantie!
Tot slot
De maand november had nog een bijzonder moment… Onze school heeft een klein aantal jongeren dat anders
en/of elders leert. Zij hebben een (deels) betaalde baan en combineren het werken met het volgen van
specifieke branche-opleidingen niveau 1 of MBO niveau 2. En regelmatig worden wij geïnformeerd dat een
van deze studenten hun certificaat/deeldiploma gehaald hebben. Dat kan alleen door de begeleiding van
meester Frits en in samenwerking met tientallen bedrijven. Meester Frits werkt al 41 jaar op onze school en wij
vierden dit corona-proof met hem. En Frits, die gaat door met de ondersteuning van een stoffeerder, barbier,
grondverzetter en schilder. Op naar de 42 jaar!
Voor iedereen alvast in goede gezondheid op weg naar 2021!
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