
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de persconferentie van 14 januari zijn geen nieuwe maatregelen voor het basisonderwijs 

en het voortgezet onderwijs aangekondigd, of het moet zijn dat de quarantaineregels zijn 

aangepast, maar die hebben een algemene geldigheid . De bestaande maatregelen voor het 

funderend onderwijs blijven van kracht. Dat betekent onder andere dat leerlingen en 

medewerkers verplicht een mondkapje dragen als zij zich door de school bewegen; in de klas 

mag het mondkapje af. De mondkapjes die het Rembrandt College aan leerlingen verstrekt 

voldoen aan de nieuwe normen 

 

Alle medewerkers en leerlingen krijgen het advies om zichzelf twee keer per week te testen met 

een zelftest. Ook mogen ouders of verzorgers niet in de school, tenzij het echt niet anders kan en 

zijn fysieke open dagen niet mogelijk. Verder blijft naleving van de hygiënemaatregelen en 

voldoende frisse lucht van groot belang om het aantal besmettingen te beperken.  

 

In alle lokalen zijn C02 meters geplaatst en er wordt voldoende geventileerd tussen de lessen 

door. We hopen dat hierdoor het aantal besmettingen binnen de perken blijft, zeker in de 

toetsweek die nu plaatsvindt. Als uw kind vanwege quarantaine, een positieve test of 

daadwerkelijke coronaklachten verstek moet laten gaan, wilt u dat dan expliciet melden per 

telefoon? Een mededeling dat uw kind ‘ziek’ is, of een opmerking in Magister ontneemt ons het 

directe zicht op waar problemen zich voordoen en dan kunnen we niet adequaat en snel 

reageren als een ‘besmettingshaard’ zich voordoet.  

 

 

Alcohol en blowen zijn ingewikkelde onderwerpen om te bespreken met uw kind. Toch krijgen 

alle jongeren er in hun omgeving mee te maken. U als ouder dus ook. Naast informatie over de 

gevaren van alcohol en blowen willen veel ouders vooral weten: hoe pak ik dat nu thuis aan met 

mijn kind? Hoe stel ik grenzen aan alcoholgebruik op een feestje bij die leuke vrienden? Hoe blijf 

ik in gesprek met mijn kind over een thema als blowen? En tot slot: hoe voorkom ik dat dit 

gesprek een enorm conflict wordt?   

 

We, de ouderraad van het Rembrandt College,  organiseren daarom op 1 februari om 20.00 uur 

een online workshop met De Nieuwe Lichting. De Nieuwe Lichting is gespecialiseerd in 

gesprekken tussen ouders en pubers. Met een team van acteurs spelen ze herkenbare situaties 
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na, waarin alcohol en blowen centraal staan. Ze laten valkuilen zien die leiden tot misverstanden 

en geven tips voor een goed gesprek met uw puber. Het is een programma met veel vaart, 

humor en waarin u als ouder kunt meedenken en meedoen.  

 

U kunt zich aanmelden voor deze workshop via: ouderraad@rembrandt-college.nl. Door een mail 

te sturen, krijgt u automatisch van tevoren een link in uw mailbox, waarmee u de workshop kunt 

volgen.   

 

We hopen dat u, net als de vorige workshop over gamen en social media, in groten getale 

aanhaakt.  

 

Tot 1 februari!  

De ouderraad 

 

 

 

 

In de kerstvakantie zijn nieuwe tafels en stoelen afgeleverd voor de aula. Een nalevering maakt 

de opstelling binnenkort compleet. Ook is er schilderwerk verricht er zijn er bakken geplaatst, 

waarin het afval gescheiden gedeponeerd kan worden (zie meer in onderstaand bericht). De hal 

bij de ingang krijgt ook nieuw meubilair en de achterwand gaat fungeren als expositieruimte voor 

de kunstwerken die de leerlingen maken.   

 

 

Zoals jullie hebben kunnen zien staan er door de gehele school nieuwe afvalbakken. Dit zijn de 

afvalbakken die we vanaf heden gaan gebruiken om het afval binnen de school te scheiden. 

Gedurende de week zullen langzaam aan de kleine prullenbakjes in de lokalen en op andere 

plekken verwijderd worden. De bedoeling is dan dat al het afval in de grote Multi Afval Containers 

wordt weggegooid. Het zal in het begin even wennen zijn, maar ik denk dat we binnen een paar 

weken niet beter weten. Om jullie te helpen heb ik voor het gemak nogmaals de afvalwijzer 

toegevoegd. Op de afvalwijzer kun je zien welk afval weggegooid mag worden in welke bak.  

Floor Sijm, facilitair manager 

 

 

Er is al een werkgroep die zich buigt over de herinrichting van het schoolterrein, maar ook het 

studiecentrum wordt op termijn aangepakt. We zoeken ouders en leerlingen die willen 

meedenken over een andere opzet en inrichting van  het studiecentrum. Heeft u/hebben jullie 

belangstelling om deel uit te maken van deze nieuwe werkgroep? Stuur een mailtje aan 

f.sijm@rembrandt-college.nl  

 

 

 

Veranderingen in het gebouw  

Bericht aan de leerlingen: afval scheiden 
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