18 november 2021

Huiskamerproef
De laatste tijd merken we dat er opvallend veel leerlingen zijn die soms door paniek overvallen
worden, overprikkeld of emotioneel zijn of anderszins even een rustmoment moeten vinden
tijdens de schooldag. De mentor, de teamleider of een ander die hulp kan bieden is dan niet
altijd beschikbaar.
We zijn daarom een proef gestart die tot aan de kerstvakantie duurt. We creëren een
‘huiskamer’ in een afgeschermde ruimte bij de administratie, die is ingericht met een bank en
andere faciliteiten. Leerlingen kunnen daar terecht voor een luisterend oor, een aai over de
bol, een glas water. Kortom: aandacht in extreme situaties. Dat kan vijf dagen per week.
De proef is om te bekijken of er structureel behoefte is aan zo’n voorziening. Vlak vóór de
kerstvakantie beantwoorden we de vraag of we hiermee doorgaan en zo ja, hoe.

Max Havelaar Toesprakentoernooi
Op zaterdag 6 november jl. deden Sanne de Vries en Charity van den Ende namens het
Rembrandt College mee aan het Max Havelaar Toesprakentoernooi van de Universiteit
Leiden. Het programma van dit toernooi bestond uit twee delen: ’s ochtends konden de
deelnemers een aantal colleges en workshops over spreekvaardigheid en retorica volgen,
gegeven door universitaire docenten. ’s Middags moesten Sanne en Charity zélf aan de bak.
In 90 minuten dienden ze een toespraak voor te bereiden over één concreet in te voeren
klimaatmaatregel op hun school. Bovendien was het niet voor niets het Max Havelaar
Toesprakentoernooi, dus de toespraak moest één of meerdere citaten van schrijver
Multatuli bevatten. Met hun speech over het verlagen van de verwarmingstemperatuur op
de hele school naar 19 graden Celsius versloegen Sanne en Charity in de voorronde duo’s
van het Minkema College uit Woerden en het Stedelijk Gymnasium Utrecht. Dat betekende
dat ze hun opwachting mochten maken in de algehele finale. Daar ging uiteindelijk een
ander duo van het Stedelijk Gymnasium Utrecht er met de winst vandoor. Het behalen van
de finale is echter iets om trots op te zijn en sowieso was het een leerzame dag die smaakt
naar meer.

Voorlichting Bureau Halt
Net zoals op andere scholen verzorgt Bureau Halt op het Rembrandt College voorlichting.
Medewerkers van Bureau Halt gaan we in gesprek met leerlingen over grensoverschrijdend
gedrag, de gevolgen daarvan en hoe je kunt voorkomen dat je in zo’n situatie terechtkomt.
Volgende week worden in bepaalde klassen gesprekken gevoerd over invloed van de groep’
en ‘online veiligheid’ (strafbaar gedrag in de digitale wereld). Wanneer dit in de klas van uw
kind gaat gebeuren, ontvangt u nog een brief met extra informatie.

Onderzoek Trimbos instituut
Het Rembrandt College doet mee aan een landelijk onderzoek naar de gezondheid en het
welbevinden van Nederlandse scholieren, uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Het
onderzoek gaat vooral over roken, alcohol- en drugsgebruik, maar ook over gamen en het
gebruik van sociale media. Naast onderzoek onder de scholieren zelf, wordt ook een korte
vragenlijst afgenomen onder ouders. Wij hopen van harte dat u hieraan mee wilt doen. In de
bijlage staat nadere informatie van het Trimbos-instituut over het onderzoek. Daarin treft u
ook een link aan waarmee u de online-vragenlijst kunt starten.

Covid maatregelen
Ondanks het feit dat extra maatregelen i.v.m. Covid voor het voortgezet onderwijs zijn
uitgebleven (het MBO, HBO en WO worden daar wel mee geconfronteerd) wil ik graag
aandacht besteden aan de basisregels die nog steeds gelden. We vinden het belangrijk dat
de leerlingen en medewerkers zich houden aan de hygiënevoorschriften (vaak handen
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wassen, probeer afstand te houden, hoest in een elleboog etc.) en gebruik maken van de
pompjes met desinfectiemiddel die bij elk lokaal staan.
Ik wijs er ook op dat leerlingen nog steeds zelftesten kunnen afhalen bij de receptieloge en
dat ze bij klachten thuis moeten blijven in afwachting van een GGD test en de uitslag
daarvan. Er geldt een algemene aanscherping dat bij een besmetting in een gezin alle
gezinsleden thuis moeten blijven, ongeacht of ze nu wel niet gevaccineerd zijn of al corona
gehad hebben.
We merken dat een groeiend aantal leerlingen daardoor afwezig is. Om het onderwijs niet al
te zeer te laten haperen zullen docenten vanaf volgende week tijdens de les het geluid via
Teams aanzetten voor de thuisblijvers, zodat zij de les kunnen volgen. Ook collega’s worden
getroffen door corona, of zijn andere redenen afwezig. We proberen naast de twee
onderwijsassistenten die nu reeds werkzaam zijn op het Rembrandt College nog andere
assistenten in te zetten om de lesuitval te beperken.
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