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Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
 
Bijgaand een nieuwsbrief naar aanleiding van de eerste evaluatie van ons NPO en de 
persconferentie van afgelopen dinsdag.
 
NPO/EMC-uren
Door de NPO-werkgroep wordt op dit moment hard gewerkt aan de eerste evaluatieronde. Hiervoor 
is aan leerlingen en collega’s gevraagd een enquête in te vullen. Daarnaast horen we via de 
leerlingen en collega’s veel geluiden. De uitkomsten van de evaluatie worden gebruikt om de 
onderdelen van ons NPO-plan te aan te passen en te verbeteren.
 
Op basis van informatie die de groep heeft gekregen naar aanleiding van de ervaringen van de 
eerste weken, wordt al een tweetal aanpassingen doorgevoerd vanaf (de aanloop naar) de tweede 
ronde EMC.
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  Bij de inschrijving voor blok 2 wordt voor de mentoren duidelijker bespreektijd en inzicht 

in de keuze gecreëerd voorafgaand aan de inschrijving. Zij zullen met hun 

mentorleerlingen bespreken welke EMC-uren voor de leerlingen noodzakelijk zijn en welke 

uren zij daarnaast nog graag willen volgen. De uren die voor de leerlingen “noodzakelijk” 

zijn, worden door het mentorenteam ingevoerd voordat de inschrijving voor leerlingen 

opengaat. Hiermee wordt bereikt dat leerlingen de EMC-uren die zij hard nodig hebben 

ook daadwerkelijk kunnen volgen en krijgen we meer zicht op de verhouding tussen vraag 

en aanbod in de leerjaren. Nadat de uren zijn ingevoerd, gaat daarna de inschrijving voor 

alle leerlingen open. Leerlingen ontvangen hierover nader bericht.
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Een tweede aanpassing betreft het gebruik van de huiswerkuren in de bovenbouw. Vanaf 
de tweede EMC-ronde mogen bovenbouwleerlingen de EMC-uren HWI ook volgen tijdens 
hun tussenuren. Hun aanwezigheid wordt net als tijdens de EMC-uren genoteerd en 
gecontroleerd. Hiermee worden tussenuren nuttiger ingezet, wordt de aansluiting tussen 
het rooster en de EMC-uren voor bovenbouwleerlingen verbeterd en neemt de druk op het 
huiswerkinstituut tijdens het 9e en 10e uur af, waardoor in die uren de spreiding van 
onderbouwleerlingen verbetert.



In januari/februari zal er verder geëvalueerd worden en zullen ook de ouders betrokken worden bij 
de evaluatie. U hoort hier later meer over.
 
Besmettingen
Momenteel kampen wij incidenteel met besmettingen. Betreft het een docent of een leerling uit de 
afdeling dan laten we dat via een kort bericht weten. In overleg met de oudervereniging is besloten 
deze communicatie te handhaven.
 
We geven graag het advies aan leerlingen om de  op de telefoon te installeren om hen CoronaMelder
nog meer inzicht te geven in het mogelijke besmettingsgevaar. Op die manier kunnen we het aantal 
besmettingen nog meer drukken doordat ze eerder en nauwkeuriger weten of ze in contact zijn 
geweest met een besmet persoon.

Testen
Preventief testen (als er geen klachten zijn) kan met een zelftest. Heb je klachten? Dan test je bij de 
GGD. Voor niet-immune leerlingen en medewerkers geldt nog steeds het advies om tweemaal per 
week een preventieve zelftest te doen. Het testen is altijd vrijwillig. Het zelftesten helpt bij het 
vroegtijdig opsporen en bestrijden van besmettingen. Op school zijn gratis zelftesten beschikbaar.
 
We blijven herhalen dat het van belang is om preventief te testen, je handen regelmatig goed te 
wassen, zo veel als mogelijk afstand te bewaren tot elkaar en thuis te blijven bij klachten. We hopen 
op deze manier zolang mogelijk fysiek onderwijs te blijven aanbieden.
 
Wijzigingen naar aanleiding van aangescherpte maatregelen
Tijdens de persconferentie is duidelijk geworden dat er extra maatregelen nodig zijn om het aantal 
besmettingen te laten dalen. Voor het volgen van onderwijs en de schoolregels heeft dit geen directe 
gevolgen. Wel zullen we weer meer letten op het werken op een veilige afstand.
 
Wat betreft de activiteiten de komende tijd gaan deze vooralsnog fysiek door. Voor de activiteiten 
buiten de deur zal afhankelijk van de regelgeving bij de locatie mogelijk de CoronaCheck-app 
ingezet worden.

https://www.coronamelder.nl/nl/


Blijf gezond! 

Mede namens alle medewerkers, 

R. 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 .
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https://www.youtube.com/user/filmemmauscollege
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