
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We hebben net de derde week van het schooljaar achter de rug. Het was een spannende 
startperiode omdat het Rembrandt College een aantal (nieuwe) zaken op de rails heeft 
gezet. 
Allereerst begonnen heel veel leerlingen met een eigen laptop, geleverd door The Rent 
Company, die ze konden afhalen in het studiecentrum. De uitgifte en het operationeel 
maken van de laptops verliep niet vlekkeloos, maar de probleempjes die soms ontstonden 
waren te overzien, na een eerste hectische week. Volgens de medewerkers van The Rent 
Company waren de aanloopproblemen relatief klein. 
 
Er is ook een start gemaakt met een strakkere controle op leerlingen die verzuimen, te 
laatkomen of uit de les verwijderd worden. Binnen het RC zijn daar nieuwe afspraken over 
gemaakt en die zijn met de leerlingen en u als ouders/verzorgers gedeeld. De eerste 
berichten lijken te suggereren dat ze effectief zijn. We horen sommige leerlingen mopperen 
dat we strenger geworden zijn in het monitoren en sanctioneren van zaken die niet volgens 
de regels gaan. U zult begrijpen dat ik hoop dat het gemopper over enige tijd verdwijnt 
zonder dat de effectiviteit van de maatregelen verminderd is. 
 
We zijn dit nieuwe schooljaar ook gestart met vier nieuwe onderwijsassistenten. Samen met 
de technische onderwijsassistenten vervullen zij een rol in het onderwijsproces in en buiten 
de lessen. Een docent kan een onderwijsassistent inschakelen om een groep leerlingen voor 
een practicum te splitsen, tijdelijke niveaugroepen te maken of toetsen te surveilleren. De 
nieuwe onderwijsassistenten kunnen ook een klas opvangen bij lesuitval.  
 
De inschrijvingstermijn voor de lesuren Meesterwerken in klas 1 en 2 verliep op donderdag 8 
september jl. en voor de overige Rembrandt-uren is de deadline donderdag 15 september 
a.s.  
 

 
Vorig schooljaar kwamen er van ouders en leerlingen opmerkingen over de verschillende 
kanalen die er zijn (Magister, Its Learning, de mail etc.) om huiswerk op te geven, opdrachten 
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uit te zetten of anderszins te communiceren met leerlingen en ouders over schoolwerk. Men 
vond dat soms verwarrend. 
 
Daarom kent het nieuwe schooljaar een wijziging in de communicatie over toetsen en 
huiswerk. Daarover is in de ouderavonden gesproken en voor sommige ouders was de 
nieuwe opzet op zijn zachtst gezegd even wennen. En dat gold ook voor leerlingen en 
docenten. De afspraken zijn als volgt. 
 
Klas 1                  De leerlingen maken gebruik van de papieren Plenda-agenda en huiswerk 
komt niet meer in Magister. De vakdocent en mentor helpen de leerling het huiswerk te 
plannen. Alleen opgegeven toetsen staan in Magister. Planners per vak staan in Its Learning. 
 
Klas  2MHV 
3MHV 
4M             Het huiswerk staat in Magister in het eerste semester van het jaar en de planner 
staat per vak in its Learning. Vanaf het tweede semester maken we waarschijnlijk de 
overstap naar enkel werken met planners. Nadere informatie daarover volgt in de loop van 
het schooljaar. 
 
Klas 4HV, 5, 6    De leerlingen werken alleen met planners in Its Learning.  
 
Vertraging in de levering van schoolboeken 
In de eerste weken bleek dat de levering van schoolboeken ernstig is vertraagd. Veel 
uitgeverijen en distributeurs melden problemen door personeelstekorten en haperingen in 
de logistieke keten. Heel veel scholen in Nederland ondervinden hier hinder van, zo ook het 
Rembrandt College. We zijn afhankelijk van wat de uitgeverijen en distributeurs ons kunnen 
leveren. Er wordt hard gewerkt om de problemen op te lossen.  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 


