
Nieuwsbrief voor ouders en leerlingen 2020-2021

Beste ouder/verzorger,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van het Emmauscollege. Met deze nieuwsbrief informeren we u 

over de afgelopen periode en praten we u bij over de aankomende periode. 

Veel leesplezier!

- Klik om de introductievideo van rector Raoul Majewski te zien -  hier
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Zelftesten

Op woensdag 21 april zijn de eerste zelftesten afgeleverd op school. De testen zijn op twee 

manieren in te zetten: preventief en risicogericht. Het gebruik van de zelftest is altijd vrijwillig. In de 

communicatie vanuit de overheid staat daarover het volgende:

1

.

Het  wordt alleen ingezet voor het onderwijspersoneel. Hierbij is de test preventief testen

een preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is. Door regelmatig (twee 

keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en 

https://www.youtube.com/watch?v=rpN6eegMMV8


een mogelijke grotere uitbraak worden voorkomen. Deze zelftesten worden thuis 

afgenomen.

2

.

Het  (testen naar aanleiding van een besmetting op school) wordt risicogericht testen

ingezet bij onderwijspersoneel en leerlingen, wanneer er een besmetting met het 

coronavirus op school bekend is. Risicogericht zelftesten kan eraan bijdragen dat een 

mogelijke uitbraak wordt voorkomen of snel wordt ingedamd. Deze zelftesten worden op 

school onder begeleiding afgenomen.

Collega’s gebruiken de testen inmiddels preventief. Het gebruik van de zelftest is een aanvulling op 

alle maatregelen die al gelden op school. In overleg met scholen in ons netwerk en in de regio en in 

overleg met de MR zetten we de testen niet in als risicogerichte testen. De inrichting van 

risicogericht testen vergt ongelooflijk veel van de schoolorganisatie, van ouders en leerlingen en 

biedt daarnaast geen extra veiligheid. Ook is er een discrepantie tussen het bieden van de 

begeleiding bij de afname op school, het bijbehorende delen van de uitslag en de privacy van de 

leerlingen.

Wel bieden we de testen aan bij besmettingen in een klas/groep. In de brieven die u hierover van 

ons ontvangt geven we dit aan. Alle leerlingen uit de klas (‘overige contacten’) krijgen indien 

gewenst een zelftest mee naar huis. In de onderbouw delen we de testen uit in de klas. In de 

bovenbouw delen we de testen ook zoveel mogelijk uit. Daarnaast kunnen leerlingen die weten dat 

een vriend/vriendin positief getest is een zelftest afhalen bij de receptie. We informeren ouders hier 

dan over.

De examenleerlingen krijgen na hun examen ook een test mee naar huis. De leerlingen uit  6V

ontvangen die op  , de leerlingen uit  op   17 mei na het CE wiskunde 5H 18 mei na het CE Engels.

Onverminderd blijven alle afspraken van kracht. Dus blijf thuis bij klachten (en laat je testen door de 

GGD), draag een mondkapje in de school en houdt anderhalve meter afstand. De zelftesten zijn niet 

vervangend voor testen van de GGD.

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)



Uitreiking Goethe-Zertifikat

 - Een feestelijk moment in de aula! 14 april

Zeventien leerlingen uit 6VWO ontvingen 

namelijk hun Goethe-Zertifikat. Een behaald 

Goethe-Zertifikat houdt in dat de leerling Duits 

alle vaardigheden op B2-niveau beheerst. Dit 

was de allereerste keer dat mevrouw Ettema en 

mevrouw Enter de certificaten hebben uitgereikt 

op het Emmauscollege. 

Meer lezen? Klik .  hier

Vierde plek voor debatteam

  - Het debatteam van het 17 april

Emmauscollege wordt vierde op het NK 

Debatteren voor Scholieren! Een digitaal NK, 

helaas, vanwege de coronamaatregelen. Toch 

kijken teamleden Youri, Jan, Finn, Veronique en 

Charlotte terug op een hele leuke en leerzame 

ervaring. Het debatteam heeft hen leren 

beargumenteren, spreken, nadenken en inleven 

in een ander. 

Meer lezen? Klik .  hier

Er is veel in het nieuws over het NPO en de extra gelden die naar het onderwijs gaan om mogelijke 

vertragingen te kunnen opvangen. Hiermee faciliteren we collega’s voor het middagprogramma en 

wordt er op andere vlakken extra werk verzet. Het middagprogramma is op 26 april gestart met de 

zogenaamde EmMausCollege-uren (EMC-uren). Dit zijn ondersteuningsuren om leerlingen extra bij 

te staan bij een vak naar keuze. Via Magister kunnen leerlingen zich hiervoor opgeven. De mentoren 

begeleiden de leerlingen in deze keuze.

 

 

Schoolplan

De afgelopen week hebben we in verschillende sessies gesprekken 

gevoerd met collega’s, leerlingen en ouders over het schoolplan 21-

25. Het waren bijzonder inspirerende bijeenkomsten waarvan we de 

uitkomsten de komende weken uitwerken tot een conceptschoolplan 

dat in de verschillende geledingen (PR, OVE, MR) besproken zal 

worden.

https://www.emmauscollege.nl/uitreiking-goethe-zertifikat/
https://www.emmauscollege.nl/debatteam-wordt-vierde-op-het-nk/


 

Tevredenheidsenquête klas 1 en 3

Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school belangrijk om te weten wat u 

van de school vindt. Daarnaast wordt op de onafhankelijke website ‘scholen op de kaart’, mede aan 

de hand van deze vragenlijst een beeld van de school geschetst.

Op 17 mei a.s. ontvangen ouders en leerlingen van de brugklassen en de derde klassen per mail het 

verzoek om de jaarlijkse tevredenheidsenquête in te vullen. De leerlingen doen dit gezamenlijk in 

een mentorles. Aan de ouders/verzorgers van deze klassen vragen wij deze vragenlijst vóór 31 mei 

a.s. in te vullen. De link met inloggegevens vindt u in de mail. Uw gegevens worden anoniem 

verwerkt.

Als u vragen heeft over de vragenlijst, neem dan contact op met de mentor van uw kind. We 

vertrouwen op uw medewerking.

 

Examens

Na de vakantie starten de centrale examens voor onze leerlingen in 5 havo en 6 vwo. Hoewel de 

vakantie bedoeld is om tot rust te komen, is dit voor de examenleerlingen van oudsher niet het 

geval. Zij moeten er nog enkele weken hard tegenaan. We wensen alle examenleerlingen heel veel 

succes en vooral ook alle familieleden voor het bieden van de juiste ondersteuning!

 

Vervolg van het onderwijs na de vakantie

Voor alle leerlingen die geen examen doen, zal het onderwijs vervolgd worden op de manier zoals 

dat op dit moment ook georganiseerd wordt. Zij volgen een 40-minutenrooster met hybride onderwijs 

(combinatie van onderwijs op afstand en fysiek onderwijs op school), aangevuld met de mogelijkheid 

om extra ondersteuning te krijgen in de EMC-uren.



We blijven hierbij uiteraard de richtlijnen vanuit de overheid volgen.

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kind een leerling van het Emmauscollege is. Het actuele 

  nieuws bijhouden? Abonneer dan op ons nieuws via  www.emmauscollege.nl .

 

https://www.facebook.com/emmauscollegerotterdam
https://twitter.com/EmmausRotterdam
http://instagram.com/emmauscollege_rotterdam
https://www.youtube.com/user/filmemmauscollege
https://www.emmauscollege.nl/

