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Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief start schooljaar van het Emmauscollege.
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Namens alle collega’s heet ik vanaf volgende week alle leerlingen weer graag welkom op school. De 

welverdiende vakantie zit er dan op en vol energie gaan we weer aan de slag. 



In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de gang van zaken tijdens de eerste dagen van het 

nieuwe schooljaar. Daarnaast staat er belangrijke informatie in over de coronamaatregelen en het 

gewijzigde lesrooster in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Wij verzoeken u 

vriendelijk samen met uw kind de inhoud van deze brief door te nemen. 

 
 Coronamaatregelen

Op 13 augustus 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de maatregelen, die in het voortgezet 

onderwijs de laatste weken van schooljaar 2020-2021 van toepassing waren, ook bij de start van het 

nieuwe schooljaar nog van toepassing zijn. Het leidend principe blijft dat alle leerlingen naar school 

gaan, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Ook niet- onderwijsactiviteiten (teamoverleggen, 

rapportvergaderingen, studiedagen, introductie groep 8, etc.) kunnen weer fysiek op school worden 

georganiseerd met inachtneming van de bestaande hygiene- en veiligheidsmaatregelen. De 

belangrijkste verandering ten opzichte van de situatie aan het einde van het vorige schooljaar is dat 

bij een besmetting op school volledig gevaccineerde leerlingen en medewerkers niet meer in 

quarantaine hoeven. Uiteraard blijft gelden “bij klachten, blijf je thuis!”. Het advies is om je te laten 

testen en op basis van de uitslag weer naar school komt, dan wel thuisblijft. 

 
Voor ons betekent dat het volgende:

Ouders, kinderen en medewerkers die terugkomen uit een land met zeer hoog risico, of een land of 

gebied dat tijdens de vakantie wijzigt naar hoog risico, zijn verplicht om bij thuiskomst 10 dagen in 

quarantaine te gaan. Het in quarantaine gaan, zal niet leiden tot een verzuimmelding bij de Inspectie. 

Deze quarantaineplicht geldt ook voor reizigers met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs. Met een 

negatieve coronatest bij de GGD op dag 5 kunt u de duur van het thuisverblijf verkorten. Kijk hier 

voor de reisadviezen per land van de overheid. 



Verder geldt er evenals vorig schooljaar dat we de luchtkwaliteit in de lokalen monitoren en 

voldoende ventileren. Daarnaast is er in ieder lokaal de gelegenheid om de handen te desinfecteren 

middels een alcoholgel. De bureaus van de docenten zijn nog steeds voorzien van een kuchscherm 

en de docenten hebben middelen om de werkplek te desinfecteren. 

 
 NPO op het Emmauscollege

De MR heeft eind vorig schooljaar ingestemd met het plan dat invulling geeft aan het NPO op het 

Emmauscollege. Dit plan bevat een pilot waarin het 40-minutenrooster met een middagprogramma 

ook komend jaar gehanteerd wordt. 

 
1e lesuur 08.30-09.10 uur

2e lesuur 09.10-09.50 uur

3e lesuur 09.50-10.30 uur

Pauze  

4e lesuur 10.50-11.30 uur

5e lesuur 11.30-12.10 uur

Pauze  

6e lesuur 12.40-13.20 uur

7e lesuur 13.20-14.00 uur

8e lesuur 14.00-14.40 uur

Pauze  

EMC1 14.50-15.30 uur

EMC2 15.30-16.10 uur

 
De ruimte voor het middagprogramma ontstaat doordat de reguliere lessen 
compacter zijn gemaakt. Dit sluit naadloos aan op de opdracht waar we als school 
voor staan binnen het NPO om de opgelopen cognitieve en sociaal-emotionele 
vertraging weg te werken en is dan ook onderdeel van de bewezen effectieve 
interventies (menukaart vanuit de overheid). Op deze manier werken we 
daarnaast verder aan de doelen die we in het schoolplan hebben opgenomen.
 
Voor het middagprogramma is er een minimale aanwezigheidsplicht van vier 
EMC-uren voor alle leerlingen. De deelname van leerlingen aan een specifiek 
middagprogramma voor een vak kan bij onvoldoende voortgang naar oordeel van 
de vakdocent en mentor verplicht worden. Hiermee voorkomen we in de toekomst 
hiaten. Bij de start van het schooljaar zullen de mentoren de leerlingen en ouders 
verder informeren over het middagprogramma. In de eerste weken zullen de 
middagen ingezet worden voor onder andere de kennismaking, voorbereiding op 
de reisweken en het doen van 0-metingen.
 
Rooster
Vanaf vrijdagmiddag 27 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 in de bovenbouw voor de leerlingen 
samenhangt met hun pakket, zullen de klassikale groepen van samenstelling 
veranderd zijn. In de gemaakte klassensamenstellingen worden geen wijziging 
aangebracht. 
 
Overzicht data kennismakings-/ouderavonden
 
woensdag 1 september

 

 
BK

Ronde 1: 18:30-19:15 uur klas 1BA/1BB

Ronde 2: 19:30-20:15 uur klas 1BC/1BD

Ronde 3: 20:30-21:15 uur klas 1BE

 
donderdag 2 september

 

 
BK

Ronde 1: 18:30-19:15 uur klas 1BF/1BG

Ronde 2: 19:30-20:15 uur klas 1BH/1BI

Ronde 3: 20:30-21:15 uur klas 1GOJ/1GOK

 
maandag 6 september

 
5V/6V

Ronde 1: 18:30-19:15 uur

Ronde 2: 19:30-20:15 uur

Ronde 3: 20:30-21:15 uur

 
dinsdag 7september

 
4H/5H

Ronde 1: 18:30-19:15 uur

Ronde 2: 19:30-20:15 uur

Ronde 3: 20:30-21:15 uur

 
woensdag 8 september

 
2H/3H

Ronde 1: 18:30-19:15 uur

Ronde 2: 19:30-20:15 uur

Ronde 3: 20:30-21:15 uur

 
donderdag 9 september

 
3V/4V

Ronde 1: 18:30-19:15 uur

Ronde 2: 19:30-20:15 uur

Ronde 3: 20:30-21:15 uur

dinsdag 14 september 2V 19.00 uur

 
 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. Uw 
emailadres kunt u zelf aanpassen in Magister. Een adreswijziging van het 
woonadres kunt u via de administratie of via de afdelingsassistenten (C4) laten 
aanpassen.
 

 Google Workspace, privacy 
In juni hebben wij u op de hoogte gebracht van het advies van de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) over de privacyrisico’s met betrekking tot Google 



Workspace for Education (voorheen Google Suite for Education). Deze software 
wordt ook op onze school gebruikt. 

 Akkoord onderwijs met Google 
We hebben goed nieuws. Het onderwijs heeft  gesloten met Google een akkoord
en met een aantal aanpassingen in de schoolsystemen kunnen we ook in het 
nieuwe schooljaar aan de slag met Google Workspace. We zijn erg blij dat dit 
akkoord er is anders hadden we in het nieuwe schooljaar geen gebruik meer 
kunnen maken van Google Workspace.  
De afgelopen weken is SIVON namens de schoolbesturen uit het primair en 
voortgezet onderwijs in gesprek gegaan met Google. SIVON trekt hierin samen 
op met de PO-Raad, VO-raad, het hoger onderwijs (via SURF), Kennisnet en het 
Rijk. Gezien het belang van het gebruik van Google-diensten in 
onderwijsinstellingen, blijven SURF en SIVON namens het onderwijs Google 
monitoren en met Google spreken over privacy-issues. 
 

 Wat betekent dit?
Voor het nieuwe schooljaar worden de benodigde aanpassingen gedaan in 
Google Workspace zodat we de applicaties bij ons op school veilig kunnen 
gebruiken. 

 Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan raden wij u de volgende 
documenten aan: 
•      Akkoord onderwijs met Google over privacyrisico’s
•        Kamerbrief van het ministerie van OCW
•      Advies AP: Google Workspace op scholen kent teveel risico
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Peter Keller 
(kel@emmauscollege.nl). 

 Examenklassen
Indien uw zoon of dochter dit schooljaar in 5 havo of 6 vwo zit, is het noodzakelijk 
dat hij/zij uiterlijk vrijdag 10 september a.s. een kopie van zijn/haar paspoort, 
identiteitskaart 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 oriëntatieprogramma 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 

https://www.sivon.nl/actueel/akkoord-onderwijs-met-google-over-privacyrisicos/
https://www.sivon.nl/actueel/akkoord-onderwijs-met-google-over-privacyrisicos/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2021/06/08/advies-autoriteit-persoonsgegevens-inzake-google-g-suite-for-education
https://www.sivon.nl/actueel/advies-ap-google-workspace-op-scholen-kent-teveel-risicos/


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
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 vorig jaar aan de leerlingen aangegeven dat we 
daar in de toekomst 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 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.
De mediatheek is iedere schooldag geopend van 8.15 uur tot 16.15 uur. De dag 
voor de vrijwilliger is onderverdeeld in twee dagdelen: van 09.00-13.00 of van 
12.00-16.00 uur. Er is altijd een vaste medewerker aanwezig. Op dit moment 
zoeken wij vrijwilligers voor de dinsdagochtend, de donderdagochtend en de 
vrijdagmiddag. 
 
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. 
 
Tot slot
In de bijlage treft u nadere informatie aan betreffende de start van het schooljaar. 
De informatie is 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. 



Ik wens iedereen een plezierige en goede start van het nieuwe schooljaar! 
 
Raoul Majewski, 
rector 

 

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/
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