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In de week voor de herfstvakantie kregen we met regelmaat hulp van ouders in de les: in een stilteuur, in de klas terwijl de docent online lesgaf, als extra hulp. Echt heel fijn. Dank jullie wel allemaal.
Een aantal ouders hielp ook met hand- en spandiensten bij ons leerlingencentrum; heel welkom.
Mede dankzij jullie konden we het normale programma door laten gaan, waren er geen tussenuren
en hoefden er geen lessen uit te vallen. Ook na de vakantie hebben we jullie hulp vast nodig.
Afgelopen week kon iedereen genieten van de time-out. De herfstvakantie komt altijd op een goed
moment voor leerlingen en collega’s. Allemaal moeten we wennen aan een nieuw schooljaar en na
de eerste 7 weken is het fijn de accu op te laden op weg naar de drukke decembermaand.
Brief van de rector
Vanmiddag ontvingen jullie een brief van Arnold van Gessel met belangrijke informatie over
maatregelen en beslissingen om met elkaar het coronavirus tegen te gaan. Ons doel is met elkaar
de school (zo lang mogelijk) open te houden, op een zo veilig mogelijke manier voor leerlingen en
collega’s, waarbij we proberen zoveel als mogelijk aan te blijven sluiten bij ons onderwijsconcept.
Om dat doel te behalen moeten we samen aan de slag, want alleen met elkaar gaat dit lukken.
Reminder diatoetsen
In week 44, de week na de herfstvakantie, doen de eersteklassers de nulmeting van Diatoetsen.
Tijdens de maatwerkuren maken de leerlingen digitale toetsen voor de vakken Nederlands, Engels
en wiskunde (de kernvakken).
De planning:
✓
✓
✓
✓
✓

maandag 26 oktober: Diatekst
dinsdag 27 oktober: Diawoord en Diaspel
woensdag 28 oktober: Diatekst Engels
donderdag 29 okotber: Diawoord Engels
vrijdag 30 oktober: Diacijfer

De volgtoetsen nemen we af in het voorjaar in leerjaar 1, 2 en 3. Zo wordt de ontwikkeling van
iedere leerling inzichtelijk gemaakt en krijgen we informatie over op welk gebied de leerling extra
ondersteuning nodig heeft. De coach bespreekt dit met jullie en maakt indien nodig een plan,
(eventueel samen met de vakdocent).
Start stermodules
Vanaf maandag kunnen alle leerlingen zich inschrijven voor de stermodules. De eerste ronde
stermodules start op vrijdag 30 oktober en duurt tot de kerstvakantie. Na de kerstvakantie is er een
tweede ronde stermodules. Mocht de module van jouw keuze onverhoopt vol zitten, dan niet
getreurd, want er komen dus meer rondes. De enige module waaraan leerlingen zich voor het hele
schooljaar verbinden is Spaans. In principe maak je altijd de module af waaraan je begint. We zijn
met het team heel blij met het gevarieerde aanbod en hebben er zin in. Jij doet toch ook mee? De
modules nemen we mee in de voortgangsrapportage.
Stercertificaten
Voor een aantal modules geldt dat je een certificaat kunt behalen. Dat is bijvoorbeeld zo bij kunst
en sport wanneer je gedurende de eerste twee jaar minimaal 7 modules volgt. Ook bij de
stermodules English kun je toewerken naar de certificaten van het officiële Cambridge examen. Om

je goed op de Cambridge examens voor te bereiden sluit je minimaal 6 stermodules goed af,
verspreid over twee jaar. Wanneer je vorig schooljaar in klas 1 het hele jaar Cambridge volgde,
bereid je je goed voor door in de tweede klas minimaal 3 stermodules English te volgen. De eerste
officiële Cambridge examens vinden in principe plaats in leerjaar 3. Natuurlijk informeren we jullie
hierover.
Frans en Duits gaan opbouwen voor de Goethe en Delf-certificaten. En wie weet wordt Spaans
helemaal jouw taal en wil je er eindexamen in doen. Ook dat is bespreekbaar. Kortom de
stermodules zijn leuk en ook nog eens handig voor je portfolio.
Filmen in de les
Ter professionalisering van medewerkers wordt er gefilmd in de school. In lessen waar dat het geval
is, melden we dat ook. De opnames zijn enkel bedoeld voor eigen gebruik van de docent. Met
vragen kunnen jullie terecht bij Elise Altena via elise.altena@eligant.nl.
Vertrouwenspersoon
Op onze school heeft iedere leerling een coach. De coach is het eerste aanspreekpunt voor schoolse
zaken en voor zaken met betrekking tot je thuissituatie. Dit geldt zowel voor leerlingen als ouders.
Als je coach er niet is of als je iets wilt bespreken wat heel belangrijk is, kun je ook altijd terecht bij je
teamleider.
Soms heb je problemen van persoonlijke of vertrouwelijke aard, die je liever niet met je coach en/of
teamleider wilt bespreken. Het kan zelfs zo zijn, dat je er ook thuis niet over durft te praten. Je kunt
dan contact opnemen met een van deze vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon probeert je
op weg te helpen bij het zoeken naar een oplossing. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij de
vertrouwenspersoon met vragen over seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie,
geweld en/of pesten.
Omdat er verschillende deelscholen zijn op de Isendoornstraat, hebben we besloten dat de
vertrouwenspersonen van de verschillende deelscholen samenwerken. Je kunt dus zelf een
vertrouwenspersoon kiezen, ook als deze niet op jouw eigen deelschool werkt. De
vertrouwenspersonen zijn: Wim Lobeek, Geke Postmus, Jelle Blaauw en Juliette Wenisch. Als je ze
aanspreekt in hun rol als vertrouwenspersoon, staan ze naast je en helpen ze je om je te begeleiden
bij je vraag of klacht.
Hoe neem je contact op met de vertrouwenspersoon?
Je kunt ons op school aanspreken of mailen.
wim.lobeek@achterhoekvo.nl
Docent economie en dienstverlening en product op het Kompaan

geke.postmus@achterhoekvo.nl
Docent Nederlands op Eligant
en Stedelijk Lyceum

jelle.blaauw@achterhoekvo.nl
docent aardrijkskunde op het
Stedelijk Lyceum

Juliette.wenisch@achterhoekvo.nl
Docent biologie en NLT op het
Baudartius

