
Augustus 2020

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

Als rector van de school ben ik blij dat we vanaf maandag weer met elkaar aan de slag 
 gaan. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over  de gang van zaken tijdens de eerste 

dagen van het nieuwe schooljaar. Wij verzoeken u vriendelijk samen met uw kind de 
inhoud van deze brief door te nemen. 
 
We kijken er naar uit om te starten met alle leerlingen tegelijk! Fijn om jullie allemaal weer 
te kunnen begroeten na de zomervakantie. Tussen leerlingen is het niet nodig om 
anderhalve meter afstand te houden en jullie krijgen in hele klassen les. De anderhalve 
meter tot en tussen volwassenen blijft echter heel belangrijk. We realiseren ons allemaal 
dat het spannende weken worden, waarin we veel werkenderwijs zullen ontdekken.
 
Natuurlijk zijn er uitgangspunten in de omgang met elkaar en de logistiek in het gebouw.

• In het rooster krijgen docenten zoveel mogelijk een vast lokaal en in de lokalen 
zijn beschermende voorzieningen getroffen.

•



We werken met twee pauzes van 30 minuten: de eerste tussen het 2e en 3e uur, 
   de tweede tussen het 4e en 5e uur. Dat betekent dat de kleine pauze tussen 

het 6e en 7e  uur vervalt. Dit doen we om het aantal gelijktijdige verplaatsingen 
van leerlingen en docenten in het gebouw te beperken. Het rooster ziet er als 
volgt uit:

1          8.30 – 9.20 uur
2          9.20 – 10.10 uur
Pauze
3          10.40 – 11.30 uur
4          11.30 – 12.20 uur
Pauze
5          12.50 – 13.40 uur
6          13.40 – 14.30 uur
7          14.30 – 15.20 uur
8          15.20 - 16.10 uur

• Bij leswisselingen en bij de start en het einde van de dag geldt het principe dat 
de docent als eerste het lokaal binnengaat en als laatste het lokaal verlaat.

• In de pauzes gaan alle leerlingen naar buiten en naar de A-verdieping. Het 
schoolplein is deels overdekt, zodat leerlingen onder alle weersomstandigheden 

   buiten kunnen pauzeren.
• Voor de brugklasleerlingen zijn in de pauzes voor alle klassen vaste lokalen op 

de B-verdieping gereserveerd waar ze onder toezicht van B-plussers en/of 
   docenten pauzeren.

• We organiseren toezicht door medewerkers met inachtneming van de 
anderhalvemeterregels. Op een aantal plekken in het gebouw is het 
cameratoezicht uitgebreid. Daarnaast gaan we belangstellende 
bovenbouwleerlingen een training aanbieden om zogenaamd peer-to-
peertoezicht mogelijk te maken.

We hebben deze afspraken voor onze leerlingen in beeld gebracht (zie bijlage) en zullen 
deze levend houden door ze steeds bij elkaar onder de aandacht te brengen. Ons 
uitgangspunt hierbij is “Veel succes met de start van het schooljaar; zorg goed voor jezelf 
en houd rekening met elkaar!”
 
Extra maatregelen rondom corona
Om de start van het nieuwe schooljaar in goede en veilige banen te leiden, hebben wij 
een aantal extra maatregelen genomen die de veiligheid van onze medewerkers en 
leerlingen ten goede komen.
 
Er is in ieder lokaal de gelegenheid om de handen te desinfecteren middels een 
alcoholgel. De bureaus van de docenten zijn voorzien van een kuchscherm en de 
docenten hebben middelen om de werkplek te desinfecteren. 
 
Op het gebied van ventilatie zullen wij, conform de RIVM-richtlijnen, maximaal gaan 
ventileren om zoveel mogelijk frisse buitenlucht naar binnen te krijgen. De 
afzuigventilatoren en gebouwgebonden installaties zullen de gehele dag aanstaan en op 



maximaal vermogen draaien. Er vindt geen recirculatie van lucht plaats door deze 
installaties en het gebruik van airco’s en zwenkventilatoren wordt vermeden. In de 
serverruimtes wordt wel gekoeld om ervoor te zorgen dat alle apparatuur blijft werken. Dit 
geeft geen gevaar voor leerlingen en personeel.
 
Er is één trappenhuis waar de leerlingen geen gebruik van mogen maken omdat deze 
alleen voor docenten, OOP en bezoekers gebruikt gaat worden. Hiermee scheiden we 
een groot deel van de verkeersbewegingen. Op de 1  (B40) en 2  (C7) verdieping zijn e e

extra koffiekamers ingericht waar het personeel gebruik van kan maken.
 
Op het schoolplein aan de achterzijde van de school hebben wij tenten neergezet zodat 
er in de pauzes, ook bij minder weer (regen), meer bewegingsruimte is voor de 
leerlingen.
 
Overzicht data kennismakings-/ouderavonden
De kennismakingsavonden voor leerjaar 2 tot en met 6 zijn dit jaar anders dan in 
voorgaande jaren i.v.m. de coronamaatregelen. Per leerling kan slechts één ouder naar 
de avond komen. De ouders komen in drie rondes, met maximaal 11 ouders per ronde. 
De avonden starten om 18.30 uur. De uitnodiging voor de avond, met daarin vermeld in 
welke ronde u verwacht wordt, ontvangt u komende week per mail. Over de opzet van 
kennismakingsavonden voor de brugklas zijn de betreffende ouders apart geïnformeerd.
 
dinsdag 1 september 1BA/ 1BB

1BC/ 1BD

1: 18.30 – 19.30 uur

2: 20.00 – 21.00 uur

woensdag 2 september 1BE/1BG

1BH/ 1BI

1: 18.30– 19.30 uur

2: 20.00 – 21.00 uur

donderdag 3 september 1BF/ 1BOJ

1GOK

1: 18.30 – 19.30 uur

2: 20.00 – 21.00 uur

 
maandag 7 september

 
5V/6V

1: 18.30 – 19.15 uur

2: 19.30 – 20.15 uur

3: 20.30 – 21.15 uur

 
dinsdag 8 september

 
4H/5H

1: 18.30 – 19.15 uur

2: 19.30 – 20.15 uur

3: 20.30 – 21.15 uur

 
woensdag 9 september

 
2H/3H

1: 18.30 – 19.15 uur

2: 19.30 – 20.15 uur

3: 20.30 – 21.15 uur

 
donderdag 10 september

 
3V/4V

1: 18.30 – 19.15 uur

2: 19.30 – 20.15 uur

3: 20.30 – 21.15 uur

 
maandag 14 september

 
2A/2G

1: 18.30 – 19.15 uur

2: 19.30 – 20.15 uur

3: 20.30 – 21.15 uur

 
Roosters
Vanaf vrijdagmiddag 28 augustus kunnen de leerlingen via het rooster op de website ( Z-

 button  =>  Zermelo Roostermakers portal) zien in welke klas ze geplaatst zijn. Deze 



plaatsing gebeurt in de bovenbouw op basis van het rooster, waarbij ernaar gestreefd 
 wordt voor alle betrokkenen een zo goed mogelijk rooster te maken.

 
Omdat de indeling van de klassen voor het merendeel van de leerlingen samenhangt met 
hun pakket, kan de indeling van de klassen niet meer met de hand geschieden. Net als 
bij clustergroepen zullen dus ook de klassikale groepen van samenstelling veranderd zijn. 
In de gemaakte klassensamenstelling wordt in principe geen wijziging aangebracht.
 
Absentie
Alle absenties moeten evenals vorig jaar vooraf bij de school bekend zijn. Kan uw kind 
niet in de les aanwezig zijn dan kunt u voor schooltijd de school bellen. Geef dan de 
naam van uw kind, de klas en de verwachte tijdsduur van de afwezigheid door. Vermeld 
ook het telefoonnummer waarop u eventueel te bereiken bent. We werken niet met de 
mogelijkheid om achteraf briefjes in te leveren. Niet aangekondigde afwezigheid wordt als 
spijbelen gezien. Voor het doorgeven van andere absenties dan ziekte en vragen over 
absentie kunt u altijd bij de receptie terecht (010-4212144).
 
Persoonlijke gegevens
Soms gebeurt het dat de gegevens die wij van u hebben, zoals telefoonnummers, (email)
adres, etc. niet meer kloppen. Met name het verstrekken van een juist emailadres is van 
belang i.v.m. de verspreiding van digitale berichtgeving. Wij verzoeken u om deze 
gegevens goed te controleren en waar nodig deze in Magister aan te passen.
 
Examenklassen
Indien uw zoon of dochter dit schooljaar in 5 havo of 6 vwo zit, is het noodzakelijk dat hij
/zij  een kopie van zijn/haar paspoort, identiteitskaart uiterlijk vrijdag 11 september a.s.
of een uittreksel uit het geboorteregister bij de mentor inlevert. In het examenjaar is het 
gewenst om het gehele jaar de gegevens in Magister te blijven controleren (naam, 
geboortedatum, vakken, profiel en cijfers), zodat op het diploma de juiste informatie 
verschijnt.
 
Sport Oriëntatie Programma examenklassen
In 5 havo en 6 vwo wordt voor het vak lichamelijke opvoeding een ander programma 
aangeboden dan dat de leerlingen tot nu toe gewend waren. Dit programma noemen wij 
S.O.P (Sport Oriëntatie Programma). Het is een gevarieerd aanbod van eigentijdse 
sporten die bij onze eindexamenleerlingen zeer goed in de smaak vallen. Het programma 
bestaat uit drie blokken van vier weken waarin korte kennismakingscursussen worden 
gegeven.
 
De leerlingen hebben de keuze uit: tennis, squash, golf, streetdance, fitness, outdoor 
sport (mountainbiken, kanoën en survival), zaalsport, skiën, snowboarden, boksen, 
paardrijden, spinning, yoga en wandklimmen. Ondanks subsidies van onze school zijn er 
aan sommige keuzes kosten verbonden. De bedragen voor één sportblok kunnen 
variëren van € 0,= tot maximaal € 25,=, voor drie blokken is de maximale bijdrage dus € 
75,=.
 
Ervaringen van de afgelopen jaren hebben ons geleerd dat de eindexamenleerlingen 
bijzonder van dit programma hebben genoten. We hopen dan ook dat uw zoon of dochter 



veel plezier aan het S.O.P. zal gaan beleven en dat dit tevens een aanzet zal zijn tot 
“lifetime” sporten!
 
Onderhoud en beheer van de kluisjes
Helaas is het niet gelukt om in de zomervakantie de leerlingkluisjes te vervangen. De 
leerlingen krijgen daarom naast de reguliere schoolpas een tijdelijke pas. Deze tijdelijke 
pas wordt gebruikt voor de kluisjes en toegang tot de mediatheek, de nieuwe schoolpas 
kan gebruikt worden voor alle betalingen. Als de leerlingkluisjes in de herfstvakantie 
vervangen zijn, zal daarna de oude/ tijdelijke schoolpas niet meer nodig zijn en kan deze 
vervallen.
 
Ieder schooljaar constateren we helaas weer dat er een aantal kluisjes beschadigd is, 
omdat er door leerlingen op een onzorgvuldige wijze mee omgegaan wordt. We hebben 
al eerder aangegeven dat we daar financiële consequenties aan gaan verbinden. Dat 
heeft ertoe geleid dat het aantal beschadigingen is teruggelopen. Nog steeds worden 
echter zo’n 100 kluisjes behoorlijk beschadigd en deze moeten worden gerepareerd.
 
Kosten van moedwillige molest zullen in rekening worden gebracht. De betreffende 
leerling zal bij constatering hiervan worden aangesproken door het hoofd van de interne 
dienst en kan een factuur van school tegemoetzien voor de gemaakte reparatiekosten. 
Ook de reparaties die aan het eind van het jaar noodzakelijk blijken, zullen op basis van 
het betreffende kluisjesnummer aan de leerling worden gefactureerd.
 
Vrijwilligers gezocht voor werkzaamheden in de mediatheek
Regelmatig zijn wij op zoek naar vrijwilligers om ons enthousiaste team te versterken.
In de mediatheek komen leerlingen boeken lenen, studeren en werken achter de 
computers. De vrijwilliger beheert de uitleenbalie en assisteert de vaste medewerker met 
allerhande werkzaamheden. Ook zijn we vraagbaak voor de leerlingen.
Lijkt het u leuk om één dagdeel per week werkzaam te zijn in de mediatheek, dan 
nodigen wij u van harte uit een email te sturen naar  . mediatheek@emmauscollege.nl
Vertel daarin kort iets over uzelf en geef aan op welk dagdeel u beschikbaar bent.
Op dit moment zoeken wij een vrijwilliger voor de donderdagochtend. Maar als u 
beschikbaar bent op andere dagen, laat het ons dan ook gerust weten. Wij plaatsen u 
dan op de reservelijst en nemen contact met u op zodra er een plekje vrijkomt. We kijken 
uit naar uw reactie.
 
Parkeren
Bij brengen en halen van uw kinderen, met name bij slecht weer, ontstaat voor 
omwonenden soms overlast. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om niet te parkeren 
naast de school, maar om de hoek in de Port-Saidstraat. Alvast bedankt namens de 
buurtbewoners.
 
Tot slot
In de bijlage is de informatie zo veel mogelijk geordend naar "doelgroep": de leerlingen 
zullen de gegevens die voor hun jaarlaag belangrijk zijn onder het desbetreffende kopje 
aantreffen. Daarnaast is er ook algemene informatie die voor alle leerlingen van belang 
is. Deze informatie is ook in te zien via onze website en ons blog ‘actueel nieuws’, dat u 
op de homepagina van onze website kunt aanklikken.



 
Tenslotte wil ik iedereen een plezierige en goede start van het nieuwe schooljaar 
toewensen!
 
Raoul Majewski,
rector
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
 
 
Maandag 31 augustus
 
Brugklassen
De leerlingen uit de brugklas worden maandag 31 augustus tussen 12.30 en 13.00 uur op 
school verwacht voor een gezamenlijke jaaropening in de aula. Aansluitend hierop start in 
de aangegeven lokalen een nadere kennismaking met de mentor en zal verdere 

  informatie voor het komend schooljaar worden doorgenomen. De leerlingen ontvangen 
deze middag ook een persoonlijke leerlingchipkaart waarmee zij onder andere het kluisje 
kunnen openen. Het nummer van het toegewezen kluisje wordt door de mentor bekend 
gemaakt.

Klas Mentor Lokaal
1BA MAS A13

1BB VIE B20

1BC SMI A21

1BD HER A17

1BE WAA A16

1BF BOR A14

1BG ZEC B16

1BH BUS A15

1BI GIE A31

1GOJ NLM/EMM B15

1GOK KOD/BHO A20
 
 
Dinsdag 1 september
 
Brugklassen
De activiteiten van de brugklassen op starten om 08.30 uur en sta dinsdag 1 september
an in het introductieboekje, dat u thuisgestuurd heeft gekregen, vermeld.
 

 Alle 2V-klassen worden op om 08.30 uur in de aangegeven  dinsdag 1 september
lokalen op school verwacht voor een nadere kennismaking met de mentor en voor het 
doornemen van de informatie over het komend schooljaar. Zij krijgen dan ook een nieuwe 
persoonlijke leerlingchipkaart waarmee onder andere het kluisje kan worden geopend. 
Het nummer van het toegewezen kluisje wordt door de mentor bekend gemaakt.             
                                 



Klas Mentor Lokaal
2AA SJO A04

2AB VOL B48

2AC JSS A52

2AD TOR B29

2GE WES C25

2GF OUT B45
 
Vanaf 12.10 uur vervolgen de leerlingen uit 2V hun kennismakingsactiviteiten buiten 
school.
 

 Alle 2H-klassen worden op om 09.30 uur in de aangegeven  dinsdag 1 september
lokalen op school verwacht voor een nadere kennismaking met de mentor en voor het 
doornemen van de informatie over het komend schooljaar. Zij krijgen dan ook een nieuwe 
persoonlijke leerlingchipkaart waarmee onder andere het kluisje kan worden geopend. 
Het nummer van het toegewezen kluisje wordt door de mentor bekend gemaakt.

Klas Mentor Lokaal
2HG GLD C17

2HH PLU B47

2HI HOK B02

2HJ WTS C15

2HK VLT A31

2HL HST B31
 
De lessen starten om 12.40 uur volgens het rooster.
 

 Alle 3V-klassen worden om 10.00 uur in de aangegeven lokalen op school verwacht 
voor een nadere kennismaking met de mentor en voor het doornemen van de informatie 
over het komend schooljaar. Zij krijgen dan ook een nieuwe persoonlijke leerlingchipkaart 
waarmee onder andere het kluisje kan worden geopend. Het nummer van het 
toegewezen kluisje wordt door de mentor bekend gemaakt.

Klas Mentor Lok.
3AG OOR B01

3AH BOK B43

3AI RAU C10

3AJ EVI A47

3GK ROO C24

3GL ARS C01
 

 Alle 3H-klassen worden verwacht bij Klimpark Fun Forest aan de Kralingse Plas om 
nader met elkaar kennis te maken. Zij komen deze dag niet op school. Over deze 
activiteit wordt een aparte mail verzonden naar desbetreffende leerlingen en ouders.
 
Bijeenkomst bovenbouwklassen met mentoren



Klas Mentor Lok.   Klas Mentor Lok.
4VA KRE B05   5HA LIS C18

4VB MUL B32   5HB HIL A05

4VC KOC B07   5HC COR C27

4VD BLN/LOO A49   5HD ZEC/SIM C23

4VE KPP A01   5HE KPF B33

4VF TUL A26        
        6VA HOE C12

        6VB* TUI B13
        6VC SME C05

        6VD SIR C26

        6VE WIT B46

        6VF LAN A02

Klas Mentor Lok.   Klas Mentor Lok.
        5VA LIE B09

4HA WAA C08   5VB KMP B49

4HB KEI B17   5VC GEE C20

4HC STN A51   5VD GRI C06

4HD MAE A50   5VE* TUI B13
4HE HAZ/POA C02        
4HF EEN A03        

Op is er voor de bovenbouwleerlingen een verplichte bijeenkomst  dinsdag 1 september
met de mentor. Op deze bijeenkomst wordt een aantal zaken besproken om meteen 
goed van start te kunnen gaan. De bijeenkomst begint om In het  10.30 uur.
onderstaande schema staat vermeld waar zij verwacht worden.

 Alle 6V-leerlingen worden om 12.00 uur in de aula verwacht.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*
5VE wordt bij TUI in B13 om 10.00 uur verwacht (i.p.v. 10.30 uur)
6VB wordt bij TUI in B13 om 11.00 uur verwacht (i.p.v. 10.30 uur
 
De lessen starten om 12.40 uur volgens het rooster.

• 18.30 – 19.30 uur kennismakingsavond 1BA en 1BB
• 20.00 – 21.00 uur kennismakingsavond 1BC en 1BD

Woensdag 2 september

• Vervolg kennismakingsactiviteiten voor de brugklassen
• Vervolg kennismakingsactiviteiten 2V buiten school
• 18.30 - 19.30 uur kennismakingsavond 1BE en 1BG
• 20.00 – 21.00 uur kennismakingsavond 1BH en 1BI



• 2e uur: leerlingen 5H/6V opgeven keuze SOP

 Alle 3H-klassen hebben het 1   en 2   lesuur een kennismaking met hun mentor.e e

 
Donderdag 3 september

• Vervolg kennismakingsactiviteiten voor de brugklassen
• 2e uur: leerlingen 5H/6V opgeven keuze SOP
• 18.30 – 19.30 uur kennismakingsavond 1BF en 1GOJ
• 20.00 – 21.00 uur kennismakingsavond 1GOK

 Alle 2H-klassen worden verwacht bij Klimpark Fun Forest aan de Kralingse Plas om 
nader met elkaar kennis te maken. Zij komen deze dag niet op school. Over deze 
activiteit wordt een aparte mail verzonden naar desbetreffende leerlingen en ouders.
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