
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen maanden is binnen het Rembrandt College hard gewerkt aan het opstellen 
van het nieuwe schoolplan 2021-2024. Het schoolplan is een instrument om sturing te geven 
aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en 
leeropbrengsten. In dit document kijkt het Rembrandt College vier jaar vooruit. Getracht is 
de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen te brengen. In het 
schoolplan staat welke (strategische) keuzes voor de komende periode gemaakt zijn, waar 
de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.  
 
Concepten van het plan zijn niet alleen met alle medewerkers, maar ook met de ouderraad, 
de leerlingenraad en meerdere keren met de medezeggenschapsraad (MR) besproken. 
Onlangs heeft de MR ingestemd met het plan en heeft de raad van toezicht het strategische 
beleid goedgekeurd. 
 
Het schoolplan is allereerst een document ván en vóór het schoolteam om samen te werken 
aan kwaliteit. Voor de inspectie is het een belangrijk aanknopingspunt om te zien hoe het 
Rembrandt College vorm en inhoud geeft aan het onderwijs en daarover in gesprek te gaan. 
Het is tevens een belangrijk handvat voor het voeren van het goede gesprek in de MR. Voor 
ouders en andere betrokkenen is de schoolgids van de school een belangrijke bron van 
informatie en niet zozeer het schoolplan. Toch wil ik u graag n de gelegenheid stellen kennis 
te nemen van het schoolplan. Het document is te vinden op de website van het Rembrandt 
College en op ‘Scholen op de kaart’, een algemene website met een zoekfunctie, waarop 
allerlei informatie te vinden is over alle scholen van Nederland. Via deze link Het onderwijs - 
Rembrandt College (Veenendaal) | Scholen op de kaart komt u op de website en kunt u het 
schoolplan downloaden. 
 
 

 

Enige tijd geleden heeft het Rembrandt College de voorlopige examenresultaten van het 
afgelopen schooljaar (2020-2021) ontvangen. Die resultaten zijn nog niet gepubliceerd op de 
website www.scholenopdekaart.nl . Dat gebeurt naar verwachting in december of januari, 
als de definitieve cijfers bekend zijn. Maar ik kan u nu alvast melden dat we heel tevreden 
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zijn over de examenresultaten. Niet alleen zijn de slaagpercentages voor de afdelingen 
mavo, havo en vwo boven het landelijke gemiddelde, ook het driejaarsgemiddelde van de 
examencijfers is voor elke afdeling (mavo, havo en vwo) hoger dan het landelijke cijfer. 
Andere indicatoren zoals het examencijfer per vak en het verschil tussen het 
schoolexamencijfer en centraal examencijfer laten hele mooie gegevens zien.  
 
We zijn trots op onze leerlingen die vorig jaar onder hele moeilijke omstandigheden 
eindexamen hebben gedaan en zullen goede examenresultaten hebben bereikt. Met hulp en 
begeleiding van de examendocenten die in dat lastige coronajaar hun beste beentje hebben 
voorgezet. Zodra de definitieve resultaten bekend zijn, kom ik terug op dit onderwerp. 
 
 

 

 

 

 
Nog vier weken, dan gaan wij allemaal ons afval scheiden op het Rembrandt College. Jij ook? 
Afval scheiden is niet moeilijk. Van het meest gebruikelijke afval weet iedereen 
tegenwoordig wel waar het weggegooid mag worden. Echter, van niet al het afval is direct 
duidelijk in welke afvalstroom het thuishoort. Om je hierbij op weg te helpen, ontvang je nu 
bijgaand van ons de afvalwijzer in postervorm. Hierin staat precies aangegeven welke soort 
afval je in welke container mag deponeren. Dat maakt het wel zo gemakkelijk!  
 

 
Nu het kabinet extra coronamaatregelen heeft afgekondigd, u heeft het afgelopen vrijdag 
kunnen horen, is er e.e.a. veranderd op het Rembrandt College. Vanaf deze week gelden de 
volgende regels. 

- -Op school moeten leerlingen, leraren en andere medewerkers in de gangen een 
mondkapje dragen. In de klas en als leerlingen zitten in de aula mogen de mondkapjes 
af. Onderling moeten volwassenen anderhalve meter afstand tot leerlingen en tot 
elkaar houden. Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden.  

- We hebben een wijziging aangebracht in de manier waarop leerlingen pauzeren in het 
gebouw. Vanaf nu kunnen ze  tijdens de pauzes niet alleen verblijven in de kantine en 
de hal, maar ook op de eerste en tweede verdieping. We kiezen voor een 
pauzescheiding in ruimte en niet in tijd. Gescheiden pauzetijden brengen teveel 
praktische problemen met zich mee, waaronder extra tussenuren voor leerlingen. 

- De looproutes zijn er weer. We zullen leerlingen daarop attenderen.  
- We verzoeken leerlingen en medewerkers nadrukkelijk om minimaal twee maal per 

week een zelftest te doen. Ze zijn verkrijgbaar bij de receptie. Als de zelftest positief 
is, moet de volwassene of de leerling en de rest van zijn of haar gezin in quarantaine 
en zich laten testen bij de GGD. Dit geldt voor zowel gevaccineerden als 
ongevaccineerden. 
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- Ook bij klachten moeten volwassenen en leerlingen thuis blijven, totdat een GGD test 
uitwijst dat er geen besmetting is. Sinds vrijdag 3 december geldt dat bij milde 
klachten een zelftest mag uitwijzen of er een besmetting is. 

 

 


