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Beste ouder, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor ouders van het Emmauscollege.
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De start van het schooljaar is inmiddels achter de rug. In de eerste weken is een goede start 

gemaakt in de lessen en zijn ook veel sociale activiteiten met de mentorklas- of groep 

georganiseerd, met name in de middag tijdens de EMC-uren. Daarnaast kijken we met veel plezier 

uit naar volgende week, dan zijn de reisweken van de brugklas en leerjaar 2. Voor veel leerlingen 

zijn deze weken een hoogtepunt in hun Emmaus-carrière. We wensen de leerlingen en collega’s die 

meegaan alvast veel plezier!

  EMC-uren
 
In deze en volgende week gaan de leerlingen voor het eerst intekenen voor de EMC-uren. In overleg 

met hun mentor, en op basis van de inhoudsomschrijvingen van docenten die zij in de mededelingen 

in Magister zien, maken zij een keuze en schrijven zich in via Zermelo. Alle activiteiten worden 

zoveel mogelijk in Zermelo geroosterd, zodat inzichtelijk is waar leerlingen voor kiezen en informatie 

over hun rooster op één plek terug te vinden is. Na intekening in Zermelo verschijnen de EMC-uren 

ook in het rooster van de leerlingen in Magister.



Een EMC-blok duurt 4 à 5 weken; het eerste blok start in week 39, de week na de reisweek. In het 

jaarschema is terug te vinden wanneer het volgende EMC-blok begint.

 
Voor leerlingen zijn er in de EMC-uren meerdere activiteiten mogelijk. De kern is uiteraard het 

ondersteuningsprogramma van de reguliere vakken, met daarnaast het verdiepingsaanbod dat er 

voor een aantal vakken al is en bestaande excellentieactiviteiten als de debatclub, het bètalab en de 

lessen Cambridge Engels voor de havo. Ook kunnen leerlingen ervoor kiezen om gebruik te maken 

van het gratis Huiswerkinstituut (capaciteit 50 leerlingen). Het overzicht met het gehele aanbod 

vinden de leerlingen in Magister onder “Mededelingen” 

  After's Cool
 
Dit schooljaar organiseren we tijdens de EMC-uren en deels na school een 

ondersteuningsprogramma. De overheid heeft gelden vrijgemaakt om achterstanden die opgelopen 

zijn tijdens het thuisonderwijs in te halen. Wij hebben hiervoor een speciaal 

ondersteuningsprogramma ontwikkeld in samenwerking met After’s Cool (capaciteit 70 leerlingen). 

Het ondersteuningsprogramma start met een intakegesprek met de leerling en bij voorkeur één van 

de ouders/verzorgers. Het vervolg van het programma is een begeleidingstraject met als doel voor 

de leerlingen: leren leren en leren plannen gekoppeld aan vakinhoudelijke hulp.  

  

 Praktische informatie 

 : Leerlingen krijgen intensieve begeleiding in groepjes van maximaal zeven leerlingen. Hierin Vorm

ligt de focus op het leren leren en het ontwikkelen van studievaardigheden, zoals plannen. Zij maken 

dus niet alleen huiswerk, maar leren hier ook voor toetsen én besteden aandacht aan in ieder geval 

twee lastige vakken. 

 
 : Twee vaste middagen van 14:50 tot 17:20 uur, na intekening worden de middagen door Wanneer

After’s Cool ingedeeld.

 
 : Het programma duurt in totaal tien weken, de start is in de week van 27 september en de Duur

laatste bijeenkomsten vinden plaats in de week van 6 december.

 



 : Door school bekostigd.Kosten

Bij deelname aan dit ondersteuningsprogramma verwachten wij van de leerling volledige 

aanwezigheid en een actieve inzet en bijdrage! 

  

 Procedure 

Leerlingen kiezen in overleg met de mentor voor deelname aan After’s Cool op twee middagen 

tijdens de EMC-uren. Dat betekent dat zij geen andere EMC-uren kiezen. Zodra duidelijk is dat de 

leerling geplaatst wordt, vult de leerling een aanmeldformulier in samen met de ouders/verzorgers. 

In het formulier wordt onder andere gevraagd bij welke vakken hulp nodig is. Daarnaast zijn er 

vragen voor de leerling met betrekking tot het doel dat de leerling wil bereiken. De leerling en ouder

(s) worden vervolgens samen door After’s Cool uitgenodigd voor een online intakegesprek in de 

week van 20 september of zo snel mogelijk daarna, om kennis te maken en om te informeren over 

de inhoud van het programma.

Leermiddelen

Afgelopen week is duidelijk geworden dat de uitlevering van de leermiddelen niet vlekkeloos is 

verlopen. Als het goed is, heeft u hierover nader bericht ontvangen van Van Dijk. Ook in de media 

zijn hierover berichten verschenen. We betreuren de gang van zaken en zullen er via de 

vakdocenten voor zorgen dat het onderwijs doorgang kan vinden. Zij hebben uw kind hierover verder 

geïnformeerd. 

 

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/

