22 APRIL 2022

Activiteitendag vandaag (22 april)
Vandaag vinden er binnen en buiten school allerlei activiteiten plaats voor alle nietexamenleerlingen (die hebben hun uitje al gehad op 8 april). Het programma van vandaag
varieert van film kijken met de hele klas tot levend stratego in Kwintelooijen. Van bowlen en
daarna eten tot mountainbiken. Deze activiteiten hebben een sociaal karakter en zijn
georganiseerd door de mentoren. Het is een mooie overgang naar een lange meivakantie.

Vrijdagavond 22 april
Vanavond is er een feest dat aangeduid wordt met ‘Afterparty’. Voornamelijk
bovenbouwleerlingen en oud-leerlingen van het RC zullen dat feest bezoeken. Het is
expliciet geen schoolfeest. De ‘Afterparty’ vindt niet in het schoolgebouw plaats , is niet
georganiseerd door het RC en er zijn geen docenten van school bij betrokken. Deze activiteit
valt dus niet onder de verantwoordelijkheid van school. In de gekozen locatie, een
uitgaansgelegenheid, zal alcohol geschonken worden aan bezoekers die 18 jaar of ouder zijn
en er zal gecontroleerd worden op leeftijd en alcoholgebruik, zo heb ik me laten vertellen
door de leerlingen die e.e.a. georganiseerd hebben. Het is aan u, ouders, om een gesprek
met uw kind aan te gaan over deze avond en de regels die daarvoor gelden.

Een aantal activiteiten
Naast het schoolfeest van 14 april jl., dat voornamelijk door onderbouwleerlingen werd
bezocht (velen waren zoals gehoopt in neonkleding aanwezig), zijn er nog andere
opmerkelijke schoolzaken.
Ik noem er drie.
Amber Heijneman, leerling in vwo-6, had een prachtig profielwerkstuk geschreven. En van
het een kwam het ander, zo bleek uit de mail die ze schreef aan haar docent die haar had
begeleid.
Hoi Arin,

Ik heb geweldig nieuws!
Ik mag deelnemen aan het wetenschapscongres in Leiden.
Een paar weken terug had ik u gevraagd of u wilde helpen met het schrijven van een
aanbeveling zodat ik me kon aanmelden.
En ik ben dus door de voorselectie heen gekomen!
Op 20 april mag ik deel nemen aan een cursus over het presenteren van wetenschappelijke
onderzoeksresultaten.
En op 2 juni mag ik een presentatie van 10 minuten geven tijden het wetenschapscongres.
Ik heb er enorm veel zin in!
Groet Amber
Het filosofische debat in Eindhoven. U leest erover in onderstaande tekst van de twee
begeleiders.
Rembrandt College: BAM! Winnaar!
Winnaar van een filosofisch debat, niet in de originele vorm en uitvoering van een debat,
waar men de tegenstander probeert af te troeven, maar iets nog mooiers. Een cobat is een
debatvorm die je niet tegen elkaar maar met elkaar vormgeeft. Toch strijden scholen tegen
elkaar, waarin verdiepende vragen, gevatte reacties, nieuwsgierigheid, nadenkwerk en het
verwoorden van een drijfpunt de beslissende factoren zijn voor winst of verlies.
Drie rondes met in totaal zes cobatten vormen de basis. De favoriete vragen van onze
delegatie zijn:
Wat is de rol van een getuige?
Van wie is een cultuur?
Wat is de noodzaak van musea en bibliotheken in de wereld waarin we nu leven?
Verder is er die dag gesproken over de waarde van journalistiek, de stem van jongeren, ware
liefde en sport. Diepgang, diepgang en nog meer diepgang.
Na drie rondes volgde er een loeispannende finale tussen, jawel: Het Rembrandt College en
het Stedelijk College Eindhoven. Het laatste cobat gaat over het prachtige thema Kunst en
wordt glansrijk gewonnen door onze filosofische toppers uit V5 en V6. Al deze negen
leerlingen zijn, waar we allemaal veel respect voor hebben, vanochtend op tijd uit hun grot
gekomen. We zaten voor 8 uur al gezellig samen in de trein naar Eindhoven, waar we de
minimale maar toch de nodige voorbereiding getroffen hebben. (En de rust van alle anderen
in de trein verstoord)
Check op Instagram hoe deze zege werd ontvangen en gevierd. We zijn gegaan met Fenne,
Kathelijne, Sanne en Charity die een ‘topdag’ hebben genoten. Jochem vond het erg
interessant. Maaike, Charlotte, Maura en Bente zijn ontzettend trots op de groep en de
mooie prestatie. Want is er al gezegd dat we hebben gewonnen ? Wat is het heerlijk om
zoveel mee te maken op een volle dag. Het Van Abbe museum, waar deze geweldige dag
plaatsvindt, is werkelijk adembenemend en is de perfecte plek voor deze creatieve en
coöperatieve debatvorm. Leerlingen zijn in het eerste debat nog wat onwennig, maar staan
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in de finale sterk in hun schoenen en brengen vragen en elementen in het debat naar voren
waar de harten van zowel de docent Nederlands als de docent kunst sneller van gingen
kloppen. We kijken terug op een prachtige en waardevolle en vooral gezellige dag.
Anne Rouwmaat
Gerard Klaassen

Op 12 april jl. vond er een jongerenbedrijvendag plaats in Veenendaal. Leerlingen van de vier
Veense scholen voor VO – Het RC was aanwezig met mavo-3 leerlingen - konden zich die dag
oriënteren op een toekomst in een bepaalde arbeidssector, omdat ze informatie kregen
over/op bezoek gingen bij een aantal bedrijven. Dit keer geen tekst daarover, maar een
filmimpressie. Zie daarvoor de bijlage.

Het onderwijsprogramma in de derde klassen na de
meivakantie
Vorige week berichtte ik u over het voornemen om een andere opzet van het onderwijs in
de derde klassen te hebben. Daarover nu wat meer informatie. Die andere opzet realiseren
we omdat we merken dat vooral de derdeklassers erg veel last hebben (gehad) van alle
haperingen in het onderwijsprogramma die veroorzaakt zijn door corona. Deze leerlingen
zijn daarmee vanaf de brugklas geconfronteerd geweest en dat is te zien in hun prestaties en
niet zelden in hun (leer)gedrag . Vooral hun concentratie en motivatie hebben erg te lijden
gehad. Meer dan bij andere leerlingen, zo is onze observatie.
De derdeklassers volgen vanaf 8 mei a.s. tot aan de zomervakantie enkel die vakken die zij in
het komende leerjaar in hun vakkenpakket hebben. Dat zijn de verplichte vakken en de
keuzevakken. De vakken die ze niet meer volgen in de vierde klas staan de komende weken
niet meer op het lesrooster.
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De leerlingen behouden de mentor die ze nu hebben en ze zullen bij de vakken Nederlands,
Engels en LO als klas bijeen blijven. Voor de overige vakken worden de leerlingen ingedeeld
volgens de gekozen vakken. Dit betekent dat leerlingen nieuwe klasgenoten zullen leren
kennen.
Voor een aantal vakken in mavo-3 (gs, nask, ec) en havo-3 (bi, ec, na, sk) zijn meer lesuren
ingeroosterd. In vwo-3 blijft het vak PPO gehandhaafd, ook al komt dat niet terug in de
vierde klas. Toch zal het totale aantal wekelijks lesuren kleiner zijn dan normaal. Sommige
vakken hoeven ze immers niet meer te volgen. In de loop van de maand mei wordt het
onderwijsprogramma uitgebreid met extra (sport)activiteiten die zich richten op de
(psycho)sociale ontwikkeling van leerlingen. Het rooster van de eerste lesweken zal uiterlijk
eind volgende week in Magister staan.
Na de vakantie krijgt u meer informatie over hoe gekeken wordt naar de bevordering van de
leerlingen naar het volgende leerjaar, want de huidige bevorderingsnormen passen dan niet
meer. Er is immers een nieuwe situatie ontstaan waarin leerlingen een kleiner aantal vakken
hebben.
Wij hopen hiermee de leerling meer ruimte te geven om zich in de laatste periode goed te
concentreren op het leerproces voor de vakken die van belang zijn voor het vervolg van hun
onderwijsloopbaan.

Verzuim
Beste ouders/verzorgers,
Nog even een reminder over de regels rondom verzuim en verlof aanvragen.
In geval van te laat komen meldt de leerling zich altijd bij de receptie. Als uw kind te laat komt met
een reden horen we dit graag telefonisch of per mail: verzuim@rembrandt-college.nl .
In geval van ziek worden gedurende de lesdag, verlaat de leerling het gebouw nooit zonder zich
gemeld te hebben bij de receptie of lokaal 000 zodat er naar huis gebeld kan worden.
Als uw kind ziek is, dit in de ochtend telefonisch doorgeven of per mail: verzuim@rembrandtcollege.nl.
U meldt uw kind dagelijks ziek via de Magister app/web (dit geldt ook voor leerlingen die 18+ zijn),
telefonisch of per mail verzuim@rembrandt-college.nl.
In geval van afwezigheid om andere redenen zoals orthodontist, bezoek huisarts, afspraken extern,
niet via Magister-app/web maar uiterlijk 1 dag van tevoren telefonisch of per mail:
verzuim@rembrandt-college.nl.

Rembrandt College Veenendaal - Rembrandtlaan 2 - 3904 ZK Veenendaal –
Postbus 292 - 3900 AG Veenendaal telefoon: 0318-509900
e-mail: postbus@rembrandt-college.nl
www.rembrandt-college.nl

Bijzonder verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd per mail: verzuim@rembrandtcollege.nl.
Zonder afmelding wordt afwezigheid geregistreerd als ongeoorloofd absent (XX) totdat we een
bevestiging van de reden van absentie van ouder(s)/verzorger(s) ontvangen.
Graag bij een afmelding per mail de voor -en achternaam en klas van uw kind vermelden.
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