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Nieuwsbrief 2, 27 augustus 2021 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

In deze Nieuwsbrief:  

• Lay-out Nieuwsbrief 

• Corona  

• Toetsen inhalen  

• Ziekmelden en verlof aanvragen  

• Wachtwoorden 

• Schoolkantine 

• Leerjaar 1: ‘gratis’ bibliotheekpas voor de leerlingen 

• Leerjaar 1: Poldersport in aantocht! 

• Berichten van de sectie LO 

• Bovenbouw nieuws 

• Herhaling bericht: Schoolfoto's, AVG en set thuis ontvangen? 

• E-mailadressen teamleiders & coördinator EOA  

 

Lay-out Nieuwsbrief 

Doordat wij de Nieuwsbrief versturen via Magister, verdwijnt de aangebrachte lay-out. Dat 

leest soms niet prettig. De nieuwsbrieven worden ook in een heldere lay-out gepubliceerd op 

de website.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Corona 

We zijn woensdag gestart met een regulier rooster. De mondkapjes gaan op als er gelopen 

wordt, als er gezeten wordt mag het kapje af. De handen worden ontsmet bij binnenkomst in 

school. Het is voor ons allemaal weer erg wennen na een vakantieperiode waarin wij vast 

veel buiten zijn geweest zonder de maatregelen te voelen.  

Ik kreeg verschillende berichten binnen met vragen over het bijhouden welke leerlingen 

gevaccineerd zijn of niet, het verplicht testen en of wij priklocatie gaan worden.  

Zoals de stand van zaken nu is, is het aan de ouders en leerlingen of er gevaccineerd wordt, 

het is de beslissing van ouders en leerlingen of er zelftesten thuis worden gedaan. Het 

advies dat wij als school ontvangen om aan u door te geven, is wel te vaccineren en wel de 

zelftesten twee keer per week te doen bij geen klachten.  

Wij worden, zoals wij er nu in staan, geen priklocatie. Wij zijn van het onderwijs. Het wel of 

niet vaccineren en de mogelijke consequenties daarvan kan wel een thema zijn om te 

bespreken met elkaar in de les zoals wij dat ook doen met betrekking tot andere thema's die 

misschien gevoelig liggen. Begrip voor elkaar ontstaat in de dialoog.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toetsen inhalen 

Dit nieuwe protocol geldt voor de leerjaren 2,3 en 4 van mavo/vmbo.  
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Voor deze leerjaren geldt dat leerlingen die afwezig zijn bij een toets deze op het 

eerstvolgende inhaalmoment op dinsdagmiddag inhalen.  

Vorig jaar regelde de vakdocent in overleg met de leerling wanneer een toets ingehaald 

werd. Soms gingen daar enige weken overheen omdat de mogelijkheden om in te halen 

afhankelijk waren van de roosters van docenten en soms ook van de bijbaantjes van 

leerlingen. Het was niet fijn dat de behandeling van de stof in de les en het inhaalmoment ver 

uit elkaar lagen.  

Vanaf dit jaar zal de vakdocent tijdens de afname van een toets controleren welke leerlingen 

afwezig zijn. De toets wordt in Magister direct op INH (= inhalen) gezet. Daarnaast wordt er 

een mail naar huis verstuurd wanneer de toets ingehaald moet worden.  

U kunt erop rekenen dat dit zoveel mogelijk direct de week erna op dinsdagmiddag zal zijn. 

Er kunnen per dinsdag maximaal 2 proefwerken of 1 proefwerk en 2 SO's (=schriftelijke 

overhoringen) ingehaald worden.  

NB Dit protocol geldt niet voor de praktijkvakken en de kijk- en luistertoetsen. Voor deze 

toetsen blijft gelden dat er ingehaald kan worden op dinsdagmiddag in overleg met de 

betreffende vakdocent. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ziek melden en verlof aanvragen 

 
Soms komt het voor dat een leerling zich tijdens een lesdag niet goed voelt en naar huis wil. 
Wanneer dit het geval is kan een leerlingen dit aangeven bij zijn docent. De leerling kan zich 
vervolgens melden bij de receptie. Wanneer een leerling de lessen niet meer kan volgen, zal 
er telefonisch contact worden opgenomen met de ouders/verzorgers. In overleg wordt 
besloten of de leerling naar huis kan gaan. In magister zal worden geregistreerd dat de 
leerling ziek naar huis is gegaan. Wanneer de leerling de volgende dag nog ziek is, dan 
verwachten we van ouders/verzorgers dat ze een ziekmelding doen via telefoon of mail. 
  
Let op! Wanneer we geen contact krijgen met ouders /verzorgers zullen we de leerling niet 
eerder naar huis laten gaan en afstemmen of de leerling teruggaat naar de les of even wacht 
in de kantine. 
  
Ook de aanvragen van extra schoolverlof kunnen bij de receptie worden ingediend. Onze 
medewerker verzuim, mevr. Butter, zal de aanvraag controleren op volledigheid en 
vervolgens voorleggen aan één van de teamleiders. Wanneer de aanvraag akkoord is of 
wanneer de aanvraag is afgewezen krijgt u van ons bericht. 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Wachtwoorden leerlingen 
  
Met de start van het nieuwe schooljaar zijn verschillende leerlingen hun wachtwoorden 
vergeten. Gelukkig kunnen we die opnieuw instellen. Leerlingen die niet kunnen inloggen 
(zowel voor Magister als voor Google) kunnen naar dhr. Geerdink in de meldkamer. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Schoolkantine 

De schoolkantine, de leerlingcounter, bleef helaas deze week gesloten door ziekte van mevr. 

Muller. De komende week is zij, zoals het er nu uitziet, aanwezig tijdens de tweede pauzes, 
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lunchpauzes, op maandag, donderdag en vrijdag. En op dinsdagmorgen tijdens de pauze 

van 10.40 – 11.00 uur.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leerjaar 1, de bibliotheekpas (dhr. Zonneveld)  

De ouders van onze nieuwe leerlingen hebben, als het goed is, de uitnodiging ontvangen 

voor de informatieavond op woensdag 1 september 2021. Wij vermijden nog altijd onnodig 

risico. Daarom vragen wij dat slechts 1 ouder/verzorger naar de bijeenkomst komt en blijven 

de leerlingen thuis. Er is geen plenair gedeelte. De ouders lopen direct door naar de lokalen 

die verspreid door de school zijn ingeruimd.   

Op deze avond wordt u ook uitgelegd dat wij al drie jaar een mooi samenwerkingsverband 

met de bibliotheek Hoorn hebben met als doel de leesvaardigheid, leesmotivatie en de 

woordenschat van onze leerlingen te bevorderen. Wetenschappelijk onderzoek laat immers 

zien dat kinderen die meer lezen zich ook beter ontwikkelen op het gebied van taal.   

Wij hebben in samenwerking met de bibliotheek Hoorn verschillende activiteiten gepland in 

de school. Ook zal uw kind met de klas naar de bibliotheek gaan. Daarbij is het van belang 

dat u toestemming verleent voor het ontvangen van de bibliotheekpas zodat uw kind kan 

deelnemen aan deze activiteiten (ook als uw kind al lid is). Er zijn voor ouders geen kosten 

aan verbonden.  

Tenslotte willen wij u vragen om uw kind te stimuleren om thuis ook te lezen.  Door de 

handen ineen te slaan hopen wij dat uw kind veel leesplezier zal ervaren.  

Hierbij vindt u de link waarmee u het toestemmingsformulier kunt openen en invullen.  

toestemmingsformulier 

In het formulier krijgt u enkele vragen. Deze vult u als volgt in:  

U vult uw emailadres in  

U kiest een gebruikersnaam en wachtwoord  

U vult de gegevens van uw zoon of dochter in  

U kiest: abonnement  Jeugd t/m 17 jaar  

U kiest als vestiging: Hoorn Centrale  

Bij Ideal machtiging kunt u het hokje leeglaten (het abonnement is gratis)  

U gaat akkoord met de algemene voorwaarden  

 

 

Leerjaar 1, Poldersport in aantocht! (Dhr. Zonneveld) 

In de eerste weken van de brugklas is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen. Zo 

wordt een klas ook een hechtere groep en vindt iedereen daarin zijn weg. Om dat op een 

leuke, sportieve manier te bevorderen gaan we dinsdag 14 september met leerjaar 1 naar 

Poldersport de Kwakel. Een brief of mail met alle informatie volgt komende week. Ook zullen 

de mentoren er op de informatieavond voor leerjaar 1 het een en ander over vertellen.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Berichten van de sectie lo (lichamelijke opvoeding)  

Er zijn leerlingen die met de trein of de bus komen waardoor ze geen fiets op school hebben 

om naar de sportvelden te komen. Heeft u misschien thuis nog een ‘goede’ oude fiets staan 

die u niet gebruikt? Laat het ons weten dan nemen wij contact op.  

https://probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/forms/6260/subscription/member/I015/new
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Omkleden bij de hockey, de buitenaccomodatie, is weer mogelijk. Zij verwachten dan ook dat 

alle leerlingen in sportkleding op het veld zich melden.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bovenbouw nieuws (mevr. Broere) 

Na een rustig eerste voorwerkweekje zijn alle leerlingen nu weer gestart, met frisse tegenzin 

want wie wil er nu niet gewoon nog wat extra weekjes vakantie. Dinsdag tijdens de 

introductie ben ik alle klassen rondgegaan van leerjaar 3 en 4 om iedereen welkom te heten 

en een goed maar ook gezellig schooljaar toe te wensen. We hopen de maatregelen die 

nodig waren vanwege Covid dit jaar te kunnen beperken tot mondkapjes, ventileren, afstand 

tot volwassenen houden en handen ontsmetten. Ik hoop echt dat we een redelijk gewoon 

schooljaar gaan draaien. 

Doordat de leerjaren 3 en 4 nu samengevoegd zijn in één bovenbouwteam hebben we 

besloten enkele werkwijzen aan te passen.  

1. Mevr. Visscher ondersteunt bij leerlingzaken, leerjaren 3 en 4  

Ter ondersteuning van mij, als teamleider bovenbouw, is er een spreekkamer ingericht in 

kantoor 204 waar leerlingen op dinsdagochtend tijdens de kleine pauze en woensdag t/m 

vrijdag in de lunchpauze bij mevr. Visscher terecht kunnen met vragen of problemen die er 

spelen. Uiteraard verwachten we dat de mentor als eerste ingeschakeld wordt maar soms 

gaat het om roosterzaken of conflicten die op dat moment opspelen en is de mentor niet 

aanwezig of staat hij of zij in de les. Mevr. Visscher hoort de leerling en zorgt dat de vraag of 

het probleem bij de juiste personen komt. Denkt u daarbij aan een terug verwijzing naar de 

mentor of doorschakelen naar iemand van de ondersteuning de teamleider of een ander 

personeelslid.  

2. Voorlichting Sexting in leerjaar 3 

In de week van 11-15 oktober vindt de voorlichting over Sexting plaats. Mocht uw zoon of 

dochter nare ervaringen hebben op dit gebied, meldt dit dan aan de mentor zodat er tijdens 

de voorlichting of erna voor opvang gezorgd kan worden mocht dit nodig zijn. Uitgangspunt 

is dat alle leerlingen actief de voorlichting bijwonen. 

3. Poldersport, leerjaar 4 

Op woensdag 15 september gaat leerjaar 4 op pad voor een teambuildingsmiddag naar 

Poldersport de Kwakel in Uithoorn. Door alle lockdowns en beperkingen heeft dit leerjaar 

weinig leuke activiteiten mogen meemaken. Er is nu meer ruimte voor dit soort activiteiten en 

wij vinden het belangrijk om leerlingen de kans te geven op een andere manier aan het begin 

van dit schooljaar hun klasgenoten te leren kennen. Uiteraard houden wij ons op weg naar 

de Poldersport en aldaar aan de Covid afspraken. Verder informatie over de Poldersport 

volgt. Verwachte terugkomst in Hoorn zal rond 18.00 uur zijn indien er geen files zijn. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Herhaling bericht: schoolfoto's, AVG en set thuis ontvangen?  

Op 2 september komt de schoolfotograaf om alle leerlingen op de foto te zetten.  

Het maken van schoolfoto’s is volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevens-

bescherming) een gerechtvaardigd belang. Dat betekent dat alle leerlingen voor de camera 

mogen verschijnen. Wij hebben de foto’s nodig voor het leerlingvolgsysteem. Dit systeem is 
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van belang voor het kunnen waarborgen van de veiligheid van onze leerlingen. De foto's 

worden niet openbaar gepubliceerd. 

Ouders, verzorgers kunnen zelf bepalen of zij de schoolfoto van hun zoon/ dochter willen 

afnemen.  Als ouders, verzorgers, de set foto's niet willen hebben, heb ik in de vorige 

nieuwsbrief gevraagd of dat kon worden aangegeven op: newton@atlascollege.nl.  

Aan de set foto's die naar huis wordt gestuurd, zijn kosten verbonden. Vorig jaar werd voor 

een set 15,50 euro gerekend. Dit ter indicatie.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Teamleiders & coördinator EOA 

Mocht u vragen hebben, mailt u dan naar de verantwoordelijke teamleiders of de coördinator 

van de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)  

Teamleider brugklas: dhr. Zonneveld, m.zonneveld@atlascollege.nl 

Teamleider leerjaar 2: dhr. Fölsche, j.folsche@atlascollege.nl 

Teamleider leerjaren 3 + 4: mevr. Broere, s.broere@atlascollege.nl 

Coördinator EOA: mevr. Kruize, j.kruize@atlascollege.nl 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In deze Nieuwsbrief melding van klassenuitjes voor de leerjaren 1 en 4. De leerjaren 2 en 3 
worden natuurlijk niet vergeten. De plannen zijn ook voor hen in de maak.  
 
De kop is eraf, het was een gezellige drukke en gewone schoolweek. 
 
Heeft u vragen, schroom niet de schoolleiding te mailen!  
 
Voor nu heel fijn weekend,  
 
met vriendelijke groet,   
 
    
Mevr. drs. M.B. Winkelhuis - Beneken Kolmer  
Directeur SG Newton  
 
m.winkelhuis@atlascollege.nl  
 

Volg ons via:     

https://instagram.com/sg_newton_official?igshid=1dztdasxfi4g   

En op Facebook   
https://www.facebook.com/SGNewtonofficial 
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