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Leerlingen, op weg terug naar regulier
onderwijs.

mentorleerlingen in het 4 e jaar over Toop en Rene.
Het geldt natuurlijk niet voor alle leerlingen van
Sabrina. De leerlingen waarvoor het wél geldt zullen
van de collega’s bericht hierover ontvangen. Dat zal
plaatsvinden voor aanvang van de herfstvakantie.

Wat nogal eens niet wordt gezien, en daarom breng
ik het hier graag eens voor het voetlicht, is dat het
gebeurt dat leerlingen hun ontwikkeling z ó succesvol
inzetten én volhouden, dat ze terug kunnen naar het
“reguliere onderwijs”. In de afgelopen maanden
hebben we weer een proces van “terugkeer” ingezet
en succesvol afgesloten. Het voelt erg goed om dat
met elkaar, voor elkaar te krijgen!

Onze collega Djay heeft er, in goed overleg met
school, voor gekozen om bij ons weg te gaan. Er
spelen een aantal zaken in de privé context van Djay
die maken dat hij de bakens moet verzetten. Dat is
spijtig, wij gaan hem missen en nemen aanstaande
vrijdag afscheid van hem. Na afloop van de
herfstvakantie zullen wij zijn vakken overdragen aan
collega Ron, die al geruime tijd bij ons binnen is.

Zo goed voelt het natuurlijk ook als we leerlingen,
die wél hun hele schoolcarrière bij ons blijven, hun
diploma kunnen overhandigen.

Daarnaast hebben wij tijdelijk een oude bekende van
de school in dienst genomen. Het gaat om Frederique
Buys, die ons sinds 1 oktober ondersteunt in de
opvang van lessen die anders zouden zijn uitgevallen.
Frederique heeft vroeger de Sluisklas bij ons op
school gedaan en is dus bekend met wie we zijn en
wat we doen. We zijn blij met haar ondersteuning.

Er gebeuren dus mooie dingen op school en ik hoop
dat we dit komende jaar, meer van dit soort
trajecten gaan tegenkomen.

Actualiteiten, in het kader van Corona.
Vanavond is er wederom sprake van een
persconferentie. Op dat moment zal duidelijk worden
wat de eventueel aanvullende regels en maatregelen
gaan inhouden. Daar lopen we niet op vooruit. Wat
ik echter wél even nadrukkelijk wil stellen is dat we
de aanstaande ronde van OPP besprekingen (in de
week na de herfstvakantie) zo veel mogelijk
“virtueel” gaan vormgeven. Dat wil zeggen via de
computer en daarmee op afstand. Slechts in gevallen
waar sprake is van zeer zwaarwegende redenen om
een en ander tóch op school te doen, zal dat zo
worden ingestoken.

Het duurt nog even maar ik wil toch al aangeven dat
er op 11 februari 2021, sprake zal zijn van een extra ,
ingelaste studiedag voor het personeel. Wij gaan die
dag druk aan de slag met een
hulpverleningsinstantie, die vaker betrokken is bij
leerlingen van onze school. We willen elkaars
werkwijze goed op elkaar afstemmen en daar gaan
we die dag voor gebruiken. Dat komt uiteindelijk
onze leerlingen ten goede! De datum is enigszins
onder voorbehoud, we weten immers niet wat de
toekomst brengt.

Wisseling van mentoraat in het 4e jaar,
collega’s en een belangrijke datum.
In het 4 e jaar zal er deze week een wisseling van
mentoraat worden ingezet. Die wisseling heeft
betrekking op de overvolle taakinvulling van collega
Sabrina, die maakt dat zij daar echt in ondersteund
zal moeten worden door andere collega’s. Sabrina is
met collega’s Rene en Toop in gesprek gegaan en dat
heeft geleid tot een herverdeling van de
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