
 

Nieuwsbrief ouders januari 2020 

 

In deze nieuwsbrief geef ik u allen een inzage in de voortgang van de ontwikkelingen m.b.t. het 
Spaarne College. 

Op 15 januari zijn alle huidige tweede klas leerlingen (en heel veel ouders) op het Badmintonpad 
geweest om een keuze te maken in de profielen. Alle leerlingen hebben 3 profielen gekozen, zij 
hebben ook aangegeven in welk profiel ze denken het eindexamen te gaan afleggen en ook bepaald 
welke theorievakken daarbij horen. We hebben dat in twee sessies uitgevoerd (middag – avond) en 
beide sessies zijn tot grote tevredenheid verlopen. De toekomstige schoolleiding van het Spaarne 
College vond de sfeer tijdens beide sessies bijzonder fijn. We willen dan ook, naast onze 
medewerkers, de ouders en leerlingen bedanken voor de prettige samenwerking. Het geeft ons heel 
veel vertrouwen in de toekomst! 

Aanstaande dinsdag 4 februari ontmoeten alle huidige 1e jaars leerlingen elkaar op het 
Badmintonpad. In een ongedwongen sfeer zullen ze met elkaar gaan kennismaken. We verwachten 
een hele leuke middag. 

Op vrijdag 7 februari kunnen alle huidige ouders en leerlingen nogmaals de school bezoeken. We 
zullen dan rondleidingen aanbieden en veel collega’s zullen aanwezig zijn om vragen te 
beantwoorden. We starten om 16.00 uur en sluiten om 17.30 uur. Dan gaan alle collega’s samen 
eten om daarna te starten met het Open Huis. 

De nieuwe medezeggenschapsraad van het Spaarne College is op maandag 27 januari voor de eerste 
keer bijeen geweest. Er zijn een voorzitter, de heer N. Stoof en een secretaris, mevrouw Veenhof-
Asselbergs gekozen en daarnaast heeft de MR ingestemd met de lessentabel en positief geadviseerd 
over de lestijden en het ondersteuningsprofiel.   

De vakken/leergebieden die we gaan geven zijn in de onderbouw de volgende: 

Nederlands, Engels Rekenen, Wiskunde, Mens en Techniek, ICT (informatica), Mens en Gezondheid, 
Mens en Maatschappij, Kunstvakken, oriëntatie op de profielen. Afhankelijk van de leerweg waarin 
een leerling zit, kunnen de leergebieden specifieke vakken worden en dan worden de vakken 
geschiedenis, aardrijkskunde, nask1, Duits, economie en biologie aangeboden. 
Naast de vakken is natuurlijk het mentoraat van groot belang en daaraan gekoppeld de oriëntatie op 
de keuzes binnen school en eventuele vervolgopleidingen.  
Ook worden er aparte uren ingeroosterd voor verbreding, verdieping en verrijking. 

In de bovenbouw bieden we dezelfde vakken aan, er zijn dan verplichte theorievakken en ook 
keuzevakken.  



We zullen gaan werken met lessen van 45 minuten en de lestijden zijn: 

1e uur 08.30 – 09.15 4e uur 11.15 – 12.00 6e uur 13.15 – 14.00  
2e uur 09.15 – 10.00 5e uur 12.00 – 12.45  7e uur 14.00 – 14.45 
3e uur 10.00 – 10.45 pauze: 12.45 – 13.15 8e uur 14.45 – 15.30 
pauze: 10.45 – 11.15    9e uur 15.30 – 16.15 

We proberen het 9e lesuur zo weinig mogelijk te gebruiken. 

De verbouwing van de school verloopt nog steeds voorspoedig. We gaan per augustus onze 
leerlingen ontvangen in een school waarin de thema’s “gezien worden, veiligheid en 
kleinschaligheid” daadwerkelijk vorm zijn gegeven.  

  

 

 

 


