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Driehoekgesprekken naar aanleiding van de
leerlingenbesprekingen
Op dinsdagmiddag 30 november en 7 december jl. waren er binnen het Rembrandt College
leerlingenbesprekingen. Naar aanleiding daarvan hebben de mentoren digitale gesprekken
ingepland met de ouders én de betreffende leerling of ze zullen dat binnenkort gaan doen,
tenzij er duidelijke redenen zijn waarom zo’n driehoeksgesprek geen meerwaarde heeft.
Die gesprekken zullen meer zijn dan een terugkoppeling van wat de leerlingenbesprekingen
hebben opgeleverd. We kiezen er bewust voor om de leerlingen aanwezig te laten zijn en
een duidelijke rol te geven in de voorbereiding en uitvoering van het driehoeksgesprek. Dat
doen we omdat we leerlingen meer verantwoordelijkheid willen geven voor hun eigen
leerproces. De regie over de driehoeksgesprekken ligt zoveel mogelijk in handen van de
leerling. Natuurlijk worden ze daarbij ondersteund door de mentor en de ouders, want niet
iedere leerling pakt die regie en voor jongere leerlingen is dat nu nog lastig. Het
driehoeksgesprek is altijd gericht op de brede (en dus niet alleen de cognitieve) ontwikkeling
van de leerling op school. We werken meer met doelen. Die kunnen variëren van: op tijd
komen, voor jezelf opkomen, tot het aanleren van leesstrategieën. De opbrengst van het
driehoeksgesprek is altijd het formuleren van doelen voor de komende periode.
In februari, bij de volgende rond leerlingenbesprekingen, gaan we gebruik maken van een digitale
tool (zie www.leerlingbespreking.nl), waarbij de actieve rol van de leerling nog meer benadrukt
wordt. U wordt daar t.z.t. over geïnformeerd.

Informatie over corona
Enige tijd geleden berichtte ik over het delen van de informatie die vanuit de GGD
beschikbaar gesteld zou worden aan alle Veense scholen voor VO. In de schoolleiding is naar
die informatie die we onlangs ontvingen gekeken en is besloten om een aantal
informatiebronnen met leerlingen en u als ouders/verzorgers te delen. Dat gebeurt via deze
nieuwsbrief en de schoolmail voor leerlingen.
Anders dan sommige ouders veronderstelden komt de GGD niet naar school om voorlichting
te geven, of lessen te verzorgen over manieren om de coronabesmettingen te bestrijden. Ze

hebben ons voorzien van bronnen die helpen bij het vormen van een standpunt. We geven
een selectie van de GGD informatie door, met o.a. aandacht voor desinformatie en het
herkennen van nepnieuws op sociale media. U treft in de bijlage ook namen van algemene
websites aan gericht op jongeren en een link naar een website die informatie beschikbaar stelt
in andere talen dan het Nederlands.

RC Awards op donderdag 16 december a.s. vanaf 20.00
uur
Ondanks de coronamaatregelen gaan de optredens voor de RC Awards gewoon door,
weliswaar zonder publiek. U kunt er toch bij zijn. De optredens op donderdag 16 december
wordt gestreamd. Ze zijn te zien en te horen vanaf 20.00 uur via deze link:
https://youtu.be/ZKSjwxtcIMg.
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