
 

 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

Voor u ligt de eerste digitale Nieuwsbrief van het Rembrandt College voor schooljaar 2019-
2020. En ik stel vast dat de eerste maand van het nieuwe schooljaar al voorbij gevlogen is. Ik 
hoop dat uw kind weer in het ritme zit en dat de brugklassers zich al helemaal thuis voelen. 

Namens alle medewerkers van het Rembrandt College wens ik u en uw kind(eren) een 
inspirerend schooljaar toe. 

Drs. Y.E. (Yvette) van Dijk 
a.i. rector Rembrandt College 
 

Bericht van de Ouderraad 
 
Na de vakantie zijn wij, als ouderraad, weer uitgerust gestart aan het nieuwe schooljaar.  
In de eerste schoolweek hebben wij een aantal betrokken ouders mogen ontmoeten tijdens 
een 1ste bijeenkomst. Wanneer (enkele) van deze ouders zitting hebben genomen in de 
ouderraad zullen zij zich in een nieuwsbrief voorstellen. Wij kijken uit naar een geweldige 
samenwerking! 
Voor dit schooljaar hebben wij besloten om bij iedere informatieavond aanwezig te zijn. U 
kunt dan bij ons langs komen voor een lekker kopje thee of koffie, maar ook wanneer jullie 
iets kwijt willen of tips hebben, spreken we jullie graag! Ook per mail zijn we bereikbaar via 
ouderraad@rembrandt-college.nl We hebben er zin in om er met z’n allen een mooi jaar van 
te maken!  
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Thema-avond Ouderraad 31 oktober a.s. 
 
Vanuit contact het kind loslaten en ruimte geven” 
Hoe blijf je als ouder in verbinding met je kind, en geef je je kind tegelijkertijd de ruimte die 
het nodig heeft om zich te ontwikkelen in de puberteit.... 
 
Een eind fietsen, nieuwe vrienden en vriendinnen, zelfstandig opdrachten uitvoeren, 
plannen, omgaan met verschillende docenten...er komt heel wat op een kind af als het de 
overstap maakt naar de middelbare school.  
Tijdens deze thema-avond bieden wij het volgende vanuit de ouderraad aan ouders aan:  
Informatie over de werking en de ontwikkeling van het puberbrein met aansluitend 
gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met elkaar. De thema-avond 
wordt verzorgd door Fernande Veldhuis. 
 
Mijn naam is Fernande Veldhuis, ik zal deze thema avond leiden.  
Ik ben opgeleid als trainer, coach en begeleider van “het puberbrein”.  
Ik ben ruim 10 jaar werkzaam als jongeren trainer bij de Raad voor de Kinderbescherming. En 
tevens vitaliteitscoach in de GGZ en het onderwijs. 
 
Opgeven voor deze avond kan tijdens de informatieavond op 1 oktober en via de mail van de 
Ouderraad ouderraad@rembrandt-college.nl uiterlijk 15 oktober a.s.  
 

Inspectie 
 
De onderwijsinspectie heeft twee onderzoeken bij onze school afgenomen. 
 
Het eerste onderzoek betreft een themaonderzoek naar de examenorganisatie havo (in 
navolging van de problemen bij Limburgse scholen). Dit onderzoek vond plaats in juli jl. en 
heeft tot een bevredigend oordeel geleid.  
 
Het tweede onderzoek betreft het reguliere vierjaarlijkse onderzoek. De inspectie heeft onze 
school bezocht op 17 en 24 september jl. Er zijn diverse lessen bezocht bij het vmbo TL en 
het vwo. De afronding van het onderzoek loopt nog. 
 
Op de 17e september hebben we het onderzoek ingeleid met een ontbijt om 7h30. Een 
afvaardiging van de Ouderraad en de oudergeleding van de MR én de Leerlingenraad 
hebben pitches gegeven waarin zij aangaven wat er bij de school goed gaat en wat beter 
kan. Ook de medewerkers zelf hebben een pitch gegeven. De inspectie stelde deze inleiding 
zeer op prijs en is gedurende het onderzoek regelmatig teruggekomen op uitspraken van 
leerlingen en ouders. In de bijlage treft u de pitch van de ouders aan. 
 
Een voorlopige indicatie van het eindoordeel wijst naar de opdracht aan de school om aan 
differentiatie in de lessen meer inhoud te geven. De inspectie is kritisch ten aanzien van de 
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lesuitval van vorig jaar maar lijkt het resultaat van de nu genomen maatregelen te willen 
afwachten. U wordt na ontvangst van het inspectierapport verder geïnformeerd. 
 
Digitale informatieverstrekking, inzicht in werklast 
leerlingen 

 
U bent eerder geïnformeerd over onze maatregelen ten aanzien van de digitale 
informatieverstrekking aan de leerlingen én aan u. Met name de brugklassers schijnen nog 
niet allemaal te begrijpen hoe ze op het centrale punt SharePoint kunnen komen. Tijdens de 
informatieavond op 1 oktober a.s. krijgt u een extra presentatie over SharePoint.  
 
Inmiddels staan alle studiewijzers in SharePoint. Eerder is abusievelijk vermeld dat dit reeds 
op 2 september het geval zou zijn, maar dat was gezien de opstart van het schooljaar per 2 
september vanzelfsprekend niet correct. 
 
De PTO/D’s (Programma van Toetsing en Overgang / Determinatieprogramma’s van 
opdrachten) zijn zo goed als afgerond en worden op korte termijn aan de Leerlingenraad 
voor feedback voorgelegd. PTA’s zijn inmiddels aan de betreffende ouders en leerlingen 
bekendgemaakt. 
 

Digitale ziekmelding 
 
Voor de zomer hebben we u geïnformeerd over de nieuwe wijze van ziekmelding van uw 
kind. De telefonische verzuimkeuze is inmiddels afgesloten. Wij verzoeken u dringend om uw 
kind niet meer telefonisch, maar via Magister of via verzuim@rembrandt-college.nl  ziek te 
melden. 
Ook een afmelding i.v.m. kortstondig bezoek aan arts, orthodontist e.d. én een aanvraag 
voor langduriger afwezigheid doet u niet meer telefonisch, maar per mail via 
verzuim@rembrandt-college.nl. 
  

Bibliotheek 
 
Aan het begin van het jaar zijn alle leerlingen lid geworden van de bibliotheek in Veenendaal. 
Sommige klassen hebben reeds een bezoek gebracht en kwamen enthousiast terug. De 
bibliotheek schijnt ook over goede studieplekken te beschikken waar uw kind gebruik van 
kan maken. 
 

“Veense Kei” 
 
Graag verwijs ik u naar de bijlage. De Veense Kei is een prijs voor jongeren van 8 tot 23 jaar. 
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Reizen 
 
Het begin van het schooljaar wordt mede ingevuld met reizen voor diverse jaarlagen. Het is 
voor een school en de docenten die als begeleiders mee gaan een grote 
verantwoordelijkheid en een energie eisende inspanning om de reizen voor elke leerling 
goed te laten verlopen. Voor zover mij bekend is iedereen gelukkig weer gezond en wel 
teruggekeerd. 
 

Marktonderzoek Bureau Kock, Rob van de Ven 
 
Op 2 oktober a.s. presenteert het bureau de resultaten van het onderzoek en aanbevelingen 
met betrekking tot de positionering van het Rembrandt College. U wordt te zijner tijd 
geïnformeerd. 
 

Continueren van ons contact met u  
 
Dit schooljaar willen wij de contacten met u continueren: informatieavonden wisselen we af 
met digitale Nieuwsbrieven en klankbordbijeenkomsten op thema en op uitnodiging. Uw 
reacties op deze werkwijze is namelijk positief. U kunt dit school jaar vooralsnog het 
volgende verwachten: 
1 oktober Kennismakingsavond leerjaar 1 en 2 
31 oktober   Thema-avond Ouderraad, aanmelden vóór 15 oktober a.s. via 

ouderraad@rembrandt-college.nl 
5 november Infoavond voor alle ouders 
27 november LOB-avond havo en vwo 3 
3 december  16.00-20.00 school open voor gesprekken 
3 december Ouderavond examenvreestraining 
11 december RC Awards uitvoering 
12 december RC Awards uitvoering 
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