
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar bestaat het Rembrandt College 30 jaar. Om dit te vieren zijn er allerlei activiteiten 
voor leerlingen en personeelsleden. Op maandag 21 en dinsdag 22 november a.s. staan de al 
geplande activiteitendagen deels in het teken van het lustrum. Er zijn allerlei sportieve en 
andere ‘challenges’. De activiteitendagen worden afgesloten met een schoolfeest voor alle 
leerlingen op dinsdagavond 22 november. In overleg met de leerlingen die het feest 
organiseren is besloten om het Halloweenfeest in oktober te combineren met het 
lustrumfeest, waardoor er meer budget is. De leerlingen wilden graag bekende DJ’s van 
radio 538 uitnodigen voor een muziekshow. Het belooft een spetterend feest te worden 
voor onder- en bovenbouwleerlingen. Voor (oud-)personeelsleden is er op vrijdagmiddag en 
-avond 25 november van alles georganiseerd in het kader van het lustrum. 
 

 

Er is dus geen schoolfeest in oktober. Toch hebben bovenbouwleerlingen een ‘afterparty’ 
georganiseerd, die niet onder de verantwoordelijkheid van school valt. Het is een particulier 
initiatief voor een feest buiten school. Er zullen ook geen docenten aanwezig zijn. De 
‘afterparty’ staat los van het RC en zelfs los van het schoolfeest dat pas op 22 november 
gegeven wordt. 
 

 

 

 

Om de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren in kaart te brengen 
heeft de GGD in de regio Utrecht in het najaar van 2021 een enquête onder leerlingen 
uitgezet, ook onder de leerlingen van het RC, die zich richtte op thema’s zoals gezondheid en 
geluk, mediawijsheid, mentaal welbevinden, bewegen en sport etc.  
De resultaten van alle deelnemende scholen zijn verwerkt in een factsheet (zie de bijlage) 
die we deze week hebben ontvangen. In de begeleidende brief (zie de andere bijlage) kunt u 
een toelichting en aanvullende informatie lezen.  
Eerder dit jaar was in de media al te lezen dat corona een enorme impact had op het 
welbevinden van leerlingen, zo had onderzoek uitgewezen. Mede op basis daarvan had het 
RC vorig schooljaar al besloten om in dit nieuwe schooljaar meer tijd, aandacht en geld te 
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besteden aan de psychosociale problematiek bij leerlingen en minder aan cognitieve zaken 
zoals extra lessen. De lustrumactiviteiten helpen daarbij en ook de afgelopen 
activiteitendagen (5 t/m 7 oktober jl.) en de buitenlandreizen voor de examenleerlingen 
leveren een bijdrage. Met name de buitenlandreizen waren een succes. De leerlingen genoten 
van de onderlinge sociale contacten, het weer en de allure van de steden die bezocht zijn: 
Londen, Parijs of Berlijn. 
 

 
Op dinsdag 11 oktober jl. hebben ca. 60 leerlingen geparticipeerd in de vergaderingen die er 
waren voor de mavo, havo en vwo-afdeling. Er waren gespreksessies met de leerlingen over 
een zestal thema’s: ‘School gezelliger en aantrekkelijker’, ‘ICT-voorzieningen’, ‘Wanneer is een 
les of lesdag geslaagd?’, ‘Voel je je gehoord?’, ‘De buitenwereld’ en ‘Leren leren en de 
toekomst’.  
Hun bevindingen zijn relevant en nemen we serieus. Ze zullen ons denken en doen binnen het 
RC zeker gaan bijsturen. 
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