
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.s. vrijdag houdt het Rembrandt College van 16.00 uur tot 21.00 uur een open dag voor 
leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers.  
Om piekdrukte te voorkomen, werken we tijdens deze open dag met een inschrijfsysteem, 
waarbij bezoekers kunnen aangeven of ze zelfstandig door het gebouw willen lopen (aan de 
hand van een route) of een rondleiding door een leerling willen krijgen. 
Die dag zijn er verkorte lessen. Dat geeft ons de tijd en de ruimte om het gebouw vanaf 
13.00 uur goed in te richten voor de bezoekers of anderszins de open dag voor te bereiden. 
 
Op dinsdag 14 februari zijn er ook verkorte lessen. Er zijn die dag zijn vanaf 13.00 uur 
leerlingenbesprekingen. De leerlingenbesprekingen op 7 februari vinden na schooltijd plaats. 
Er geldt dan een normaal rooster. 
 

 

Wellicht was het u al opgevallen: een deel van de website is vernieuwd. Het onderdeel dat 
informatie geeft over de aanmelding, het bezoek van de open dag etc. heeft een andere 
opmaak gekregen, met andere kleuren, lettertypes en teksten. Binnenkort zullen ook de 
overige onderdelen van de website een nieuwe inhoud en uiterlijk hebben. De website krijgt 
daarmee een andere indeling en zal moderner, frisser en aantrekkelijker ogen, zo is onze 
stellige overtuiging. 
 
Eerder was de SharePoint omgeving al aangepast en ook in de lokalen is er op ICT-gebied 
iets veranderd. In 25 lokalen zijn de oude ‘active boards’ (de digitale opvolgers van de 
ouderwetse schoolborden met beamers) vervangen door moderne ‘digiboards’. Die kunnen 
digitaal nog veel meer en zijn makkelijker te bedienen. In de loop van dit jaar zullen ook de 
overige ‘actie boards’ vervangen worden. 
 
En als u door het gebouw zou lopen tijdens de lessen, ziet u veel docenten staan (in plaats 
van zitten) achter nieuwe bureaus, die in hoogte verstelbaar zijn. Veranderingen kunnen 
soms heel simpel zijn. 
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