NIEUWSBRIEF
voor de ouders

15 NOVEMBER 2021

DE EERSTE WEKEN INHOUD
Deze eerste oudernieuwsbrief van dit schooljaar is een
extra dikke nieuwsbrief geworden met onder andere
informatie over zorgbegeleiding op school, organisatie
van de bijlessen en nieuws van de ouderraad.
Deze keer ook met mooie afbeeldingen van leerlingenwerk bij kunsteducatie en MVI-junior.
De weken tussen de zomervakantie en
de herfstvakantie lijken weer te zijn
omgevlogen. We kunnen terugkijken op
weer diverse leerzame activiteiten en
mooie interessante onderwijsontwikkelingen. Tijdens de eerste
ouderavonden heeft u ook algemene
informatie gekregen over het leerjaar van
uw kind.
Na de zomervakantie zijn de leerlingen
begonnen met introductieprogramma’s,
leuke sportactiviteiten en excursies,
mooie leermomenten en ook nieuwe
ontwikkelingen voor leerjaar 1 in het
Maaklab.
Een groot compliment aan onze eerste
jaars leerlingen. Een nieuwe start na 1,5
jaar corona onderwijs op een middelbare
school is spannend en niet altijd even
eenvoudig. Onze brugklassers hebben
het geweldig gedaan!
Ook leerlingen uit leerjaren 2,3 en 4

hebben laten zien dat ze ervoor gaan.
Dit heeft de start van dit schooljaar
prettig gemaakt en heeft ook bijgedragen aan een rustige en fijne sfeer op
school.
We zijn druk bezig om ons onderwijs
aan uw kind te verbeteren en proberen
onze doelen die in ons nieuw
schoolplan staan, concreet in de
praktijk uit te voeren.
Ook in de ouderraad worden onder
andere schoolontwikkelingen
besproken. Vorige week was weer een
eerste ouderraadbijeenkomst.
Ook aan u als ouder/verzorger vragen
wij uw betrokkenheid bij de school.
We hebben daar alle vertrouwen in.
We gaan er met elkaar een mooi,
leerzaam en hopelijk gezond jaar van
maken.
Peter Schütt
Teamleider
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HUYGENSNIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021

VAN DE DIRECTEUR
Beste ouders,
We zijn na de zomer goed gestart en het is heel fijn om alle leerlingen weer op
school te hebben. De eerstejaars liepen in het begin nog een beetje onwennig
rond maar hebben hun draai inmiddels gevonden.
Het is ook best een grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
Voor de leerlingen uit de hogere leerjaren was het ook wennen om weer met
elkaar in één groep te zitten. Wij merken dat de leerlingen bezig zijn met vragen
zoals: wie ben ik? wat vind de groep van mij? wie zijn mijn vrienden? Tijdens
het mentoruur, in de vaklessen en tijdens projecten besteden wij hier aandacht
aan. Het welbevinden van onze leerlingen is erg belangrijk. Voor ons, is dit een
voorwaarde om tot leren te komen.
Voor u, als ouder is het belangrijk dat uw zoon of dochter met plezier naar
school gaat en zich positief ontwikkelt op meerdere gebieden.
Laten we er samen een mooi en leerzaam schooljaar van maken.
Namens het team wens ik u en uw gezin een fijne herfstvakantie.
Holga de Vries,
Directeur

NIEUWS VAN DE COÖRDINATOREN
De periode na de herfstvakantie start meteen met een workshop
tegen pesten. Vlak daarna krijgen de leerlingen een
een voorlichting over het verzuim en de regels hiervan vanuit
leerplicht, fotografieworkshops en kennismaking met Topscore.
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie!
Lisa Berkhout en Magrit Harrington
Leerlingbegleider en coördinator leerjaar 1

LEERJAAR 1
De eerste acht weken van het schooljaar zijn voorbij gevlogen.
De leerlingen hebben kennis gemaakt met veel nieuwe
kinderen en docenten. Wat moet dit spannend geweest zijn.
Ook hebben de leerlingen nieuwe regels moeten leren die
bij ons op school gelden. Over het algemeen houden alle
leerlingen zich aan de regels. Er zijn een aantal dingen die
opvallen en dat is dat niet altijd op tijd in de les zijn. Of dat
sommige jongens nog met een pet op in school lopen. Ook
valt het op dat de leerlingen met enige regelmaat hun spullen
zijn vergeten die zij nodig hebben voor de lessen.
In de Maaklab lessen zijn de leerlingen bezig geweest met
het maken van een vulkaan en deze zal binnenkort tot ontploffing worden gebracht. Bij de lessen mens en
geschiedenis hebben de leerlingen gewerkt aan het bouwen
van een dorp uit de tijd van de jager-verzamelaars.
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LEERJAAR 2
Na de moeilijke coronaperiode ben ik erg blij de leerlingen
weer volledig op school te hebben. Laten we hopen dat dit ook
zo blijft, het is namelijk een erg belangrijk jaar voor de
leerlingen uit leerjaar 2.
Dit jaar gaat er gedetermineerd worden, dit betekent dat de
leerlingen in de bovenbouw op niveau ingedeeld zullen worden
(basis, kader, TL).
Erg belangrijk dus om er voor te zorgen dat de leerlingen een
goede start maken! Samen met u als ouder kunnen we dit voor
elkaar krijgen.
Hoe? Probeer via magister zoveel mogelijk op de hoogte te
blijven van het huiswerk en de aankomende toetsen. Probeer
waar nodig te helpen en als dit niet mogelijk is trek dan op tijd
bij ons aan de bel. Zorg ervoor dat uw zoon of dochter met een
schooltas naar school komt met daarin uiteraard de
benodigdheden voor de dag.
Let op het verzuim van uw zoon of dochter. Samen met u als
ouder kunnen wij ervoor zorgen dat uw zoon of dochter met
plezier naar school komt en op het juiste niveau zit.
Het is ons opgevallen dat de laatste weken veel kinderen in de
tweede erg lang na hun lessen op of om de school blijven
hangen. Ik wil u vragen om erop toe te zien dat uw zoon of
dochter niet te lang na de lessen naar huis gaat. Dit om de rust
in en om de school te bewaren.
Bart Gering
Coördinator leerjaar 2

LEERJAAR 3
Leerjaar 3 is goed begonnen
De tijd vliegt, de blaadjes vallen van de bomen en leerjaar 3
is alweer twee maanden onderweg in het nieuwe schooljaar.
Een schooljaar dat begon met een voetbalsportdag op de
veldjes van het Olympiaplein. Op deze heerlijke, zomerse
dag lieten de leerlingen zien dat zij over de nodige skills
beschikken en er niet vies van zijn elkaar op een panna
te trakteren. De sfeer zat er goed in een na afloop prezen
de docenten het enthousiasme van de leerlingen. Een heel
geslaagd begin van het schooljaar!
De leerlingen van Recreatie hadden op dinsdag 21 september
een hele leuke activiteit op het programma staan. De
leerlingen gingen naar ‘This is Holland’ in
Amsterdam-Noord waar zij in een 4D ervaring over alle
grote toeristische attracties in Nederland vlogen. Maar de
reis was niet helemaal zonder gevaar: boven het IJsselmeer
kwamen de leerlingen in een heuse storm terecht.
Ook de meiden van Fashion hadden een activiteit buiten
school. Zij gingen afgelopen dinsdag 28 september tijdens
hun les modegeschiedenis naar de tentoonstelling “Maison
Amsterdam” in de Nieuwe Kerk op de Dam. Een hele leuke
tentoonstelling die naast hoogstandjes van bekende mode
iconen ook de kracht en het belang van persoonlijke expressie in wat je draagt liet zien.
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Tot slot brachten de leerlingen van klas 3F en 3G op
29 september voor het vak geschiedenis een bezoek aan het
Scheepvaartmuseum. De excursie bestond naast een
rondleiding ook uit een foto-opdracht. Deze opdracht hoorde
bij het hoofdstuk over Nederlands-Indië.
En zo zit de eerste periode er alweer bijna op. Na de herfstvakantie is er nog één normale lesweek. Daarna zijn de cijfers
ingeleverd en gaan de docenten vergaderen over de rapporten.
De resultaten bespreken we graag met u en uw kind op dinsdag
9 november. Tot dan!
Corinne Roep
Coördinator leerjaar 3

LEERJAAR 4
Wij zijn intussen bijna twee maanden op stoom en gelukkig
zijn er veel zaken die weer helemaal gaan zoals we vroeger
gewend waren. Zo zijn wij aan het begin van dit schooljaar
met heel leerjaar 4 naar Biddinghuizen afgereisd. Na zo’n
lange tijd zonder gezamenlijke activiteiten was het bijna ongemakkelijk om met zijn allen in de bus te stappen. Het was een
natte maar geweldige aftrap van dit belangrijke examenjaar.
In afgelopen weken hadden wij te maken gehad met een aantal
zieke collega’s, zonder dat wij voor adequate vervanging
konden zorgen. Gelukkig zijn bijna alle docenten weer
hersteld. Alleen bij de lessen Engels voor 4A,B en C wordt
nog naar een definitieve oplossing gezocht. Zij krijgen op dit
moment 2 uur per week les. Hopelijk wordt dit na de herfstvakantie weer uitgebreid naar 3 uur per week.
Een belangrijk onderdeel van leerjaar 4 is de keuze voor een
vervolgopleiding. Tijdens de lessen loopbaanoriëntatie worden
de leerlingen door hun mentor voorbereid op deze keuze. De
decanen hebben in alle klassen een voorlichting gegeven. Het
is een mooie gewaarwording hoe alle leerlingen op hun eigen
manier bezig zijn met hun keuze. Ook u, als ouder wordt vaak
genoemd als rolmodel. Zo sprak ik een leerling die graag de
opleiding installatietechniek wilde gaan doen omdat zijn vader
dat ook deed.
Op 13 oktober kwamen verschillende opleidingen van het
ROC naar school voor korte voorlichtingen. Alle leerlingen
hadden vooraf een keuze gemaakt voor twee opleidingen en
kregen antwoorden op al hun vragen over de verschillende
ROC’s. De reacties die ik terugkreeg van de leerlingen waren
erg positief. Vanaf 1 oktober t/m 1 april kunnen de leerlingen
zich inschrijven voor een vervolgopleiding. Wij adviseren de
leerlingen om dit zo snel mogelijk te doen aangezien de
populaire opleidingen snel vol raken.
Deze periode wordt van 1 t/m 4 november afgesloten met een
toetsweek. Op 9 november worden de resultaten besproken
tijdens de ouderavond. Daarna volgen er nog 2 schoolexamen
periode tot het centraal eindexamen.
Tot slot wil ik de ouders vragen om de leerlingen op tijd
wakker te maken. De vierde klassers hebben moeite om op
tijd op school te komen. Dit is erg verveveld omdat de leerling
hierdoor een deel van de les mist en de les verstoord voor
medeleerlingen. Mocht de leerling toch per ongeluk te laat
komen dan moet hij/zij zich de volgende ochtend voor 8.30
uur melden bij de receptie. Hopelijk kunnen wij gezamenlijk
het verzuim verminderen.
Patricia Bongaerts
Coördinator leerjaar 4
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OUDERRAAD
Vorige week is de ouderraad weer voor het eerst fysiek bij elkaar gekomen. Vorig schooljaar vergaderde de
ouderraad vanwege de corona via teams. Fijn om nu allemaal weer samen om de tafel te zitten
Uit elk leerjaar zijn ouders vertegenwoordigd. Het zou mooi zijn als nog een of meerdere ouders
uit leerjaar 1 zich aanmelden voor de ouderraad. De ouderraad komt o.a. op voor de belangen van ouders
en kinderen en hebben daarover overleg met de schoolleiding. Vragen en klachten van ouders maar ook
vragen en of adviezen over onderwijs en organisatie, worden besproken tijdens de bijeenkomsten.
De ouderraad komt nog bij elkaar op vier dinsdagavonden 7 dec, 8 feb, 12 april en 21 juni tussen 19.30 en
21.00 uur.
Tijdens de laatste bijeenkomst is er onder andere gesproken over
Relatie school/ouders/vakdocenten
Opvang langdurig afwezige docenten examenklassen
Huiswerkbegeleiding/bijlessen afstemmen
Waar welke behandelde lesstof vinden bij afwezigheid
Rekenen in de 3e klas
Telefonische bereikbaarheid van school
Na vaststelling van de notulen, worden deze per mail naar alle ouders verstuurd.
Belangrijk voor dit schooljaar zal zeker de communicatie zijn met alle andere ouders. De ouderraad heeft
een eigen mailadres waarnaar alle ouders vragen en of agendapunten naartoe kunnen sturen:
OUDERRAAD-HC@HUYGENS-COLLEGE.NL
Doorgeven of u deel wilt nemen aan de ouderraad kan via het mailadres van de ouderraad.
Peter Schütt

M
V
I
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ZORG OP SCHOOL
ouder- en kindadviseur

Vanuit de wijkgerichte, multidisciplinaire Ouder- en
Kindteams is aan iedere school een vaste
eenheid van ouderen kindadviseur, jeugdarts,
jeugdpsycholoog en jeugdverpleegkundige
verbonden. Zij werken nauw samen met de zorgcoördinator, aansluitend op de zorgstructuur van
school. Ouders en leerlingen kunnen direct naar
hen toe, zonder tussenkomst van school of huisarts.
BEREIKBAARHEID OP SCHOOL
Alle medewerkers van de Ouder- en Kindteams zijn
aanspreekbaar voor ouders, leerlingen en school.
Vaak is de ouder- en kind adviseur het eerste
aanspreekpunt op school. Hij of zij maakt afspraken
met school over de samenwerking en
bereikbaarheid. De ouder- en kind adviseur is op
vaste momenten aanwezig voor overleg met school
en afspraken met ouders en leerlingen. Ook houdt
hij/zij bijvoorbeeld spreekuur voor korte vragen.
ONAFHANKELIJK
De medewerkers van het Ouder- en Kindteam zijn
onafhankelijk van school. Zij maken geen deel uit
van het schoolteam en registreren in een eigen
systeem. Er is altijd overleg met ouders of jongeren
over terugkoppeling naar school, zodat er snel een
integrale aanpak op gang kan komen. Wij
stimuleren een goede samenwerking en afstemming

met school. Wij gaan uit van overleg mèt ouder(s),
zonder toestemming overleggen wij nooit met
anderen over hen. Leidend is de behoefte van het
gezin. Daar ligt de regie, zij bepalen de stappen.
AANMELDEN
Ouders en jongeren komen zelf met hun vragen of
zorgen naar een ouder- en kindadviseur op school
of in de wijk. Als een medewerker van school daar
aanleiding toe ziet, kan hij/zij een ouder of
leerling adviseren om naar het Ouder- en Kindteam
te gaan en het contact op gang helpen. Bij voorkeur
is de zorgcoördinator/ leerlingbegeleider hierin
de schakel en gebeurt dit middels een gezamenlijk
startgesprek.
Martin Darwiish
ouder- en kind adviseur
Oud West & De Baarsjes
06 46113451
m.darwiish@oktamsterdam.nl
Magalhaensplein 2, 1057VG Amsterdam

GGD

Mijn naam is Heleen Wiering, ik ben de jeugdverpleegkundige van het Huygens College en ben
verbonden aan het Ouder- en Kindteam Oud-West
& De Baarsjes. Ik ben regelmatig op school en
leerlingen kunnen spontaan binnenlopen als ze
vragen hebben over hun gezondheid.
Wat doe ik zoal op school:
In de 2e klas wordt bv de gezondheidsvragenlijst
JijenJeGezondheid afgenomen. De leerlingen
worden gewogen en gemeten en komen na aanleiding van de vragenlijst voor een gesprek. Die
gesprekken kunnen over van alles gaan, bijvoorbeeld over slecht slapen, gezonde leefstijl, hoe zit je
in je vel, pesten, gamen, etc.
Waar nodig geef ik advies, voorlichting, probeer ik
de leerling te motiveren, of ik verwijs door naar
bijvoorbeeld de Ouder en Kind Adviseur,
psycholoog, kinderarts, huisarts, diëtiste, etc..
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Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en
donderdag. Woensdag ben ik meestal aanwezig
op het Huygens College, soms ook op de andere
dagen.
Als U vragen heeft dan kunt u contact opnemen
met mij via de email of telefonisch,
hwiering@ggd.amsterdam.nl / mobiel: 06 8362
1135
Voor meer informatie zie de website
www.ggd.amsterdam.nl
www.oktamsterdam.nl

schoolarts

Als er sprake is van langdurig verzuim of als er
sprake is van (vermoedelijk) psychisch lijden
kan besloten worden om te verwijzen naar de
schoolarts. De schoolarts heeft dan een gesprek
met leerlingen over de reden van het verzuim
en of dit medisch kloppend is. Verder kan de
schoolarts verwijzen naar GGZ-instellingen voor
het doen van onderzoek of voor behandeling.

OM MIJN FAMILIE
TE BLIJVEN
BESCHERMEN.
DAAROM TEST IK.
Joshua, 17 jaar

TEST JEZELF 2 X PER WEEK MET DE GRATIS ZELFTESTEN
ALS JE NOG NIET (VOLLEDIG) BESCHERMD BENT.

Dit gebeurt na overleg en met toestemming van
ouders.
De schoolarts van het Huygens College is:
Freeke Quik
fquik@ggd.amsterdam.nl

BPO

Op het Huygens College zijn twee begeleiders
passend onderwijs werkzaam. Beiden zijn
aanwezig op de dinsdagen.
Mijn naam is Feras El Abd en ik ben de Bpo-er op
het Huygens college.
Ik ben hier werkzaam op de dinsdag en
begeleid/ondersteun leerlingen met een specifieke
hulpvraag.
Ook observeer ik in de klassen en geef ik
handelingsadviezen aan mentoren en docenten.
Ik ben in dienst bij Altra College (Zmok onderwijs
en jeugdzorg).
Tussen 2002 en 2012 was ik docent Maatschappijleer en Geschiedenis op verschillende locaties
door heel Amsterdam. En vanaf 2012 tot heden ben
ik Bpo-er op het mbo Roc van Amsterdam. (Ook
sinds een jaar ook een dag op het Bredero
beroepscollege als bpo-er).
Mijn specialisme en affiniteit ligt bij jongeren met
externaliserende gedragsproblematiek.
Door mijn jaren lang ervaring met deze doelgroep
zowel lesgeven en begeleiding is mijn expertise op
dit gebied groot.
Mijn naam is Baukje Tangerman, en werk als BPO
voor Educé.
Van origine ben ik docent en heb ik jaren in het
speciaal onderwijs gewerkt, van docent tot teamleider, veelal in het voortgezet onderwijs cluster4.
Alweer 3,5 ben ik werkzaam als begeleider passend
onderwijs en werk ik al die tijd op het
Wellantcollege Sloten (inmiddels heten zij Yuverta
VMBO Sloten-Amsterdam).
Op de dinsdag zullen jullie mij op het Huygens
tegen komen. Ik begeleid leerlingen met een
specifieke hulpvraag en ik observeer in de klassen
en geef handelingsadviezen aan mentoren en
docenten.
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leerlingbegeleiders

zorgcoördinator

Op het Huygens College werken vier leerlingbegeleiders, die zijn verbonden aan een leerjaar.
De leerlingbegeleider heeft tweewekelijks overleg met
de mentoren.
De ondersteuningsbehoefte van elke leerling wordt
besproken en er wordt gekeken wat de school al
ingezet heeft, wat heeft gewerkt en wat verder nodig
is. De leerlingbegeleider kan de zorgcoördinator
inschakelen om de ondersteuningsvraag van een
leerling verder te verhelderen. Daarnaast kunnen
de begeleiders passend onderwijs en/of de ouder en
kind adviseur om advies gevraagd worden.

De zorgcoördinator houdt toezicht op alle interne
en externe ondersteuning aan leerlingen. Zij neemt
de beslissingen binnen de tweede lijn over eventuele verwijzingen en houdt toezicht op de inrichting
en de verbetering van de ondersteuningsstructuur
en het ondersteuningsaanbod binnen het Huygens
College.
Vera Snellebrand
v.snellebrand@huygens-college.nl
020-7880850

LEERJAAR 1
Lisa Berkhout
l.berkhout@huygens-college.nl
LEERJAAR 2
Rachida Tennan
r.tennan@huygens-college.nl
LEERJAAR 3
Lies Harteman
l.harteman@huygens-college.nl
LEERJAAR 4
Charissa Kemble
c.kemble@huygens-college.nl

leerlingenwerk mvi-junior
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DEELNAME VAN UW ZOON OF DOCHTER AAN DE
CORONA GEZONDHEIDSMONITOR JEUGD 2021
Geachte ouder/verzorger,
Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft
dit verstrekkende gevolgen. De GGD Amsterdam onderzoekt daarom de impact van corona
op de gezondheid en het welzijn van jongeren. Dit onderzoek heet de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.
Het Huygens College doet ook mee aan dit onderzoek. Omdat uw kind in klas 2 of 4 zit, zal
hij of zij uitgenodigd worden om deel te nemen.
Wat is het en wanneer vindt het plaats?
De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 wordt afgenomen in de tweede week van november. De verzamelde gegevens worden gebruikt om scholen, gemeenten en de landelijke
overheid te adviseren over beleid dat de gezondheid van de jongeren een boost geeft!
Hoe verloopt het onderzoek?
Tijdens een lesuur op school vult uw zoon of dochter een online vragenlijst in.
In de vragenlijst wordt gevraagd naar gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, school en de
impact van corona. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar een naam, geboortedatum of
adres. Niemand komt te weten welke antwoorden uw zoon of dochter heeft gegeven.
We presenteren alleen resultaten over een totale groep, bijvoorbeeld over alle 2e-klassers
in een gemeente. Ook met de school worden alleen de gemiddelde resultaten gedeeld.
Is de privacy bij deelname gewaarborgd?
Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de
vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, op deze manier
weten we op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd
naar naam, geboortedatum of adres. De GGD vraagt alleen naar de postcode, omdat we deze
nodig hebben om gegevens per gebied of stadsdeel te rapporteren.
De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek
worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen
enige vorm van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde
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website waar de leerlingen de vragenlijst invullen. Voor elk onderzoek is het verplicht om een
privacyverklaring op te stellen. De privacyverklaring voor de Corona Gezondheidsmonitor
Jeugd hebben wij gepubliceerd op de website van de GGD Amsterdam.
Is deelname de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd verplicht?
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Is uw kind jonger dan 16 jaar en wilt u niet dat uw
zoon of dochter meedoet aan dit onderzoek, dan wordt u verzocht voor 15 november een
mail te sturen naar huygens@huygens-college.nl. Als uw kind 16 jaar of ouder is, dan mag hij/
zij volgens de wet alleen zelf beslissen om wel of niet mee te doen aan het onderzoek. Voor
kinderen is deelname aan het onderzoek altijd vrijwillig. Uw kind kan aan de docent, die bij
de afname van de vragenlijst aanwezig is, doorgeven dat hij/zij niet mee wil doen aan het
onderzoek. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk
jongeren meedoen aan het onderzoek.
Vragen?
Heeft u vragen over dit onderzoek, of wilt u meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd, op de website van de GGD Amsterdam vindt u de vragenlijst,
de privacyverklaring en een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden.
Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u mailen naar egz@ggd.amsterdam.nl.
Met vriendelijke groet,
Marcel van der Wal,
Hoofd Team Jeugd, GGD Amsterdam

portretcollages leerjaar 2
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VERKIEZINGEN OUDERS DEELRAAD
De recente verkiezingen voor de oudergeleding van de deelraad heeft één ouder opgeleverd,
mevr. W. Casanova. Dit betekent dat er in de deelraad nog plaats is voor een ouder. De zes geplande
vergaderingen vinden verspreid over het jaar plaats op de dinsdag van 16:00 uur tot 20:00 uur.
Voor een maaltijd wordt gezorgd. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders, leerlingen en personeel
betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van
de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan
de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een
belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.
Binnen scholengroep ZAAM heten de medezeggenschapsraden deelraden. Voor de aanwezigheid bij de
vergaderingen ontvangen de ouders in de deelraad een financiële vergoeding.
OPROEP: Heeft u interesse, stel u dan verkiesbaar. U kunt u verkiesbaar stellen tot 25 oktober door een
mail te sturen naar: Deelraad-HC@huygens-college.nl
Met vriendelijke groet,
namens de deelraad,
K. Buskermolen secretaris

leerjaar 2 kunsteducatie
linosnede en wassen beeldje
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ABSENTIE, TE LAAT, VERLOF
Absentie en te laatkomen wordt streng gecontroleerd. Leerlingen die zonder reden absent of te laatkomen, worden aangesproken en krijgen een sanctie. U krijgt een melding via Magister en bij vaker
ongeoorloofde aanwezigheid zal de mentor contact met u opnemen.
In magister kunt u zelf ook controleren hoe vaak uw kind absent of te laat was.
Wanneer u de inlog van magister kwijt bent, kunt u contact opnemen met de school.
De leerplichtambtenaar J. Nieuw is elke woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur op school en houdt
preventieve gesprekken met leerlingen die vaker ongeoorloofd afwezig zijn geweest.
Een verlofaanvraag kan via een formulier geregeld worden bij een van de teamleiders.

HUYGENSKALENDER
TOT DE KERSTVAKANTIE
25 okt		
26 t/m 29 okt
1 t/m 5 nov
		
		
		
		
8 nov		
9 nov		
15 t/m 18 nov
23 nov		
3 dec		
7 dec		
10 dec		
22 dec		
23 dec		
		
24 dec

studiedag, geen les
workshops voor lj 1 en 2 over pesten
afsluitende week van periode 1 (ma t/m wo verkort rooster) met
rapportvergaderingen lj 1 t/m 3
FOAM fotografieworkshops lj 1, voorlichting leerplicht lj 1, promo topscore lj 1
vlogworkshops lj. 3, Ajax workshops lj 3
Toetsweek lj 4
rapportvergaderingen lj 4
oudergesprekken
enquêtemonitor corona lj 2 en 4
studiemiddag (verkort rooster)
sinterklaasviering lj 1 t/m 4
ouderraadbijeenkomst
leerjaar 1 naar de ARENA
kerstgala lj.3 en 4
kerstontbijt lj 1 en 2
inhalen verzuim bovenbouw
vrij

kerstvakantie tot 10 januari

