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Nieuwsbrief voor ouders 

We zijn weer begonnen: 
Vorige week woensdag hebben we de leerlingen weer 
op school mogen ontvangen. We hebben de eerste 
klas leerlingen opnieuw laten kennismaken met de 
mentor en het schoolgebouw. Op de donderdag en 
vrijdag hebben zij een introductieprogramma gehad 
waar leerlingen elkaar op een gezellige manier beter 
leerden kennen. Dat werd op vrijdag met een 
gezamenlijke lunch met ouders in een prima sfeer en 
mooi weer afgesloten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook werden op woensdag de tweede klas leerlingen verwelkomd en zij hebben donderdag 
een spetterende introductie gehad en op vrijdag na een ontbijt op school onder andere een 
aantal praktische zaken geregeld.    
 
De bovenbouw heeft op of donderdag of vrijdag hun 
introductiedag gehad in samenwerking met Dynamique. Er 
waren allerlei leuke activiteiten zodat leerlingen hun klas en 
mentor wat beter leerden kennen en daarnaast werden 
praktische zaken besproken. 
 
De lessen zijn allemaal weer begonnen op maandag 30 
augustus. We zijn tevreden over de start van het schooljaar. 
De meeste nieuwe leerlingen weten hun weg al aardig te 
vinden. Lessen verlopen positief en er heerst een prettige sfeer 
in de school zoals we dat graag zien.  
 
Ik wil iedereen een heel fijn schooljaar 2021-2022 toewensen. 

Resultaten: 
We hebben het schooljaar 2020-2021 met hele goede examenresultaten kunnen 
afsluiten. Alle leerlingen die opgingen voor het examen zijn geslaagd en de gemiddelde 
examencijfers zijn hoger dan het landelijk gemiddelde. 
We zijn dan ook heel trots op onze kanjers van leerlingen en op ons team dat aan de 
basis heeft gestaan van die goede resultaten! 
 
De onderwijsinspectie beoordeelt ook een aantal andere zaken. Zo is het aantal 
zittenblijvers in leerjaar 1 en 2 een indicator. Daarnaast onderzoekt de inspectie of 
leerlingen in het derde leerjaar onder, op of boven het basisschooladvies zijn geplaatst. 
Die indicator noemt men Onderwijspositie. Tenslotte is er een indicator 
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Bovenbouwsucces. Deze betreft het aantal leerlingen dat is overgegaan van leerjaar 3 
naar 4 en het aantal geslaagde kandidaten in een bepaald schooljaar. 
 
De voorlopige cijfers geven aan dat het Spaarne College ook bij deze drie indicatoren 
(soms ver) boven de door de inspectie aangeven normen scoort. Als we hierin ook de 
eerder ontvangen beoordeling van de inspectie  meenemen op ons 
ondersteuningsaanbod (beoordeling “ goed” ), dan kunnen wij als Spaarne College heel 
tevreden zijn. 

Cito 0: 
Op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 september wordt de Cito 0 toets 
afgenomen bij onze eerste klas leerlingen. De toetsen worden tijdens het 2e en 3e uur 
afgenomen. De resultaten van de toetsen worden daarna naar de ouders verstuurd. 

Informatie avonden: 
Er wordt per leerjaar een avond georganiseerd en vanwege de uitgangspunten omtrent 
COVID  splitsen we de groepen. 
Per leerling mag maximaal 1 ouder/verzorger komen. 
 
Leerjaar 1 vindt plaats op dinsdag 7 september 
Leerjaar 2 vindt plaats op donderdag 9 september 
Leerjaar 3 vindt plaats op dinsdag 14 september 
Leerjaar 4 vindt plaats op woensdag 15 september 
 
De detailinformatie voor leerjaar 1 en 2 is al verstuurd en voor leerjaar 3 en 4 volgt dat 
snel. 

Nieuw op school: 
Onderzoek uitgevoerd door de GGD heeft aangetoond dat leerlingen in de 
leeftijdscategorie van onze school zich sinds maart 2020 eenzaam hebben gevoeld.  
Dit onderzoek is uitgevoerd middels een korte digitale vragenlijst waarin middelbare 
scholieren (12-18 jaar) konden aangeven hoe het met hun gezondheid, welzijn en 
leefstijl is. De digitale vragenlijst is uitgezet via middelbare scholen in Kennemerland en 
kon worden ingevuld tussen 21 januari en 10 februari 2021. Dit was een periode van 
lockdown, met voor de meeste leerlingen digitaal onderwijs en met grotendeels een 
avondklok vanaf 21.00 uur. 
 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten. 
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De GGD heeft een vervolgonderzoek aangekondigd. Vanaf 20 september wordt een 
nieuw onderzoek uitgezet onder leerlingen in het tweede en vierde leerjaar. U zult 
daarover nog detailinformatie ontvangen. 
Naar aanleiding van bovenstaande resultaten gaan wij als school werken met Kracht in 
Controle (KIC). Dat is een schoolbreed lesprogramma dat het sociaal welbevinden binnen 
een school vergroot. Leerlingen kunnen pas echt leren en zichzelf ontwikkelen in een 
veilige en geborgen omgeving. Met KIC werken we aan positieve groepsvorming en op 
leerling niveau aan de sociaal emotionele ontwikkeling.  
We starten in leerjaar 1 en 2 met dit programma en de komende weken worden onze 
mentoren geschoold in deze methode. 
 

Stage: 
Op donderdag 9 september beginnen de leerlingen van de vierde klas BL met hun stage. 
Zij lopen dan vanaf die datum tot 14 april elke donderdag stage.  

Onderwijs tijdens corona: 
Volgend op het kabinetsbesluit van 13 augustus is ook het 
protocol ‘Onderwijs tijdens corona’ aangepast voor de start 
van het schooljaar 2021-2022. 
Hoewel er aan de 1,5 meter-maatregel en de 
mondkapjesplicht niets wijzigt, is er door met name het 
vaccineren en daardoor de begrippen immuun en niet-
immuun een andere situatie ontstaan rondom het gebruik 
van zelftesten en de quarantaineregels. 
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In het kort:  
 
Categorie Maatregel 

Niet immuun-persoon 

Preventief zelftesten (vrijwillig) 
Quarantaine na contact met een besmet persoon, optioneel testen bij de GGD na 5 dagen 
Quarantaine bij terugkeer uit hoogrisico land 
Testen bij GGD bij klachten  
  

Immuun persoon 

Geen zelftesten 
Geen quarantaine na contact met een besmet persoon 
Quarantaine bij terugkeer uit hoogrisico land 
Test bij de GGD bij klachten 

 
Het huidig protocol staat op onze website, zie onderstaande link: 
https://www.spaarnecollege.nl/nieuwsbrieven/.  

Ouderadviesraad: 
Het Spaarne College heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders een formele rol 
hebben. Daarnaast overlegt de directeur 5 x per jaar meer informeel met een groep 
ouders over allerlei beleidszaken (financieel – personeel – onderwijskundig etc.) die 
spelen op een school. De bijeenkomsten zijn meer informatief en de rol van de 
ouderadviesraad heeft dan ook meer het karakter van een “critical friend”.  
 
De vergaderingen zijn op de woensdagmiddag van 16 tot 17.30 uur. Ze staan gepland op 
13 oktober, 15 december, 9 februari, 20 april en 29 juni. 
 
Op dit moment zijn er zo’n 8 ouders aangemeld en is er nog ruimte voor ongeveer 3 
ouders. 
 
Als er ouders zijn die geïnteresseerd zijn in deelname dan graag via de mail 
w.huiberts@spaarnecollege.nl aanmelden.  

Het Spaarne College: 
In het schooljaar 2021-2022 volgen ongeveer 790 
leerlingen onderwijs in het gebouw aan het 
Badmintonpad. In de eerste klas zitten ongeveer 210 
leerlingen en in de overige leerjaren ongeveer 190 per 
jaar. De leerlingen volgen alle lessen in het gebouw 
aan de Badmintonpad.  
 
 
 
 
Er is echter een uitzondering bij de lessen lichamelijke opvoeding. Die worden in de periode 
augustus – oktober en april - juli bij goed weer buiten gegeven. In de overige maanden 
maakt de school ook gebruik van een gymzaal in de Badminton hal en huren we voor 4 
lesuren per week een zaal aan het Houtmanpad. 
 
Ook is een internationale schakelklas (ISK) gekoppeld aan het Spaarne College. Op die 
afdeling zitten ongeveer 110 leerlingen. Deze afdeling is gehuisvest op een andere 
locatie, namelijk de Schoterstraat. 

Personeel: 
Ongeveer 100 docenten geven les aan de vmbo klassen en ongeveer 20 collega’s werken 
op de afdeling ISK. 
Op dit moment is op het vmbo geen reguliere vacature die nog ingevuld moet worden. 
Aangezien een aantal collega’s vanwege ziekte niet in staat is om te werken zoeken we 
nog wel invallers bij de vakken Mens en Maatschappij en hebben we wellicht nog een 

https://www.spaarnecollege.nl/nieuwsbrieven/
mailto:w.huiberts@spaarnecollege.nl
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kleine vacature bij het praktijkvak Zorg en Welzijn. We werken hard aan het zoeken van 
vervangers. 
Daarnaast zullen twee docenten onze school per 1 oktober gaan verlaten, omdat ze werk 
hebben gevonden op een andere school. Dat betreft de vakken Kunstvakken en Duits. 
We zijn op dit moment in gesprek met eventuele kandidaten. 

Schoolgids: 
De schoolgids 2021-2022 kunt u op onze website vinden. Deze is te vinden via de 
volgende link: https://www.spaarnecollege.nl/documenten/ 

De gezonde school en de gezonde schoolkantine: 
Helder op school 
We willen op school meer aandacht besteden aan de preventie van roken, het gebruik 
van alcohol en drugs en (te veel) gamen? Daarom gaan we aan de slag met het thema 
Roken-, alcohol- en drugspreventie binnen het programma Gezonde School. 
Helder op School biedt een integrale aanpak om leerlingen te stimuleren niet te roken of 
drinken, geen drugs te gebruiken en niet te veel te gamen. Onder deskundige 
begeleiding werken we stap voor stap aan het creëren van een gezond klimaat op school. 
 
Zelf gezonde keuzes maken 
Het puberbrein is in ontwikkeling en daardoor extra kwetsbaar. Het gebruik van alcohol 
en drugs verstoort die ontwikkeling en kan leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim 
en soms zelfs tot schooluitval. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die vroeg starten, vaker 
blijven gebruiken en meer kans lopen om verslaafd te raken. 
We willen daarom onze leerlingen stimuleren om tijdig op een gezonde manier om te 
gaan met tabak, alcohol, drugs en gamen. Daarbij willen we samenwerken met hun 
ouders of opvoeders om roken, alcohol- en drugsgebruik te voorkomen (of zo lang 
mogelijk uit te stellen), en om gamegedrag in balans te houden. We willen dat onze 
leerlingen op deze manier het beste uit hun schooltijd halen en een goede basis leggen 
voor een waardevolle toekomst. 
 

Dion Linsen maakt kennis  
Dion Linsen van Brijder Jeugd is lid van het 
Zorgadviesteam op het Spaarne College. Op 31 augustus 
heeft hij aan alle docenten informatie gegeven over 
mogelijke mentorlessen en activiteiten, zoals de projecten 
Frisse Start, de SMOKE challenge, Samen Fris. In het 
voorjaar zal dit thema besproken worden op de thema-
avond voor ouders, georganiseerd door Dion Linsen 
(Brijder Jeugd) in samenwerking met Kikid. We houden u 
op de hoogte.  

 
Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met een van de coördinatoren op school. 
 
Namens de werkgroep Gezonde School, 
Mevrouw de Rover 
                                                                                                                                                         

Voedingscentrum: Gouden schaal voor de Gezonde Schoolkantine 
van het Spaarne College! 
Vorig schooljaar hebben we in samenwerking met het Voedingscentrum 
hard gewerkt om het assortiment in de kantine een stuk gezonder te 
kunnen aanbieden. We zijn dan ook erg trots, dat we in juni de Gouden 
Schaal kregen aangeboden, een teken, dat we ruimschoots voldoen aan 
de gestelde eisen van het Voedingscentrum. 
 
 
 

https://www.spaarnecollege.nl/documenten/
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We blijven vernieuwen. We zullen dit 
jaar extra aandacht geven aan gezonde 
voeding in de lessen en pauzes. 
Leerlingen zullen hebben opgemerkt, 
dat de kantine nu  de hele dag geopend 
is. Het assortiment is uitgebreid en 
anders uitgestald. Producten, gemaakt 
in de PPO-lessen, worden verkocht als 
weeksnack, bijvoorbeeld mini-pizza’s, 
saucijzenbroodjes. De prijzen zijn iets 
aangepast: we proberen de gezonde 
producten op of onder de kostprijs aan 
te bieden.  

 
We hebben met rode paaltjes een duidelijke looproute aangegeven om de toeloop in 
pauzes zo coronaproof mogelijk te laten verlopen. 
 
Naast de bekende medewerkers dhr. P. Bakker, dhr. J. Ravensberg en mevr. A. 
Hoogakker, hebben per 1 augustus mevr. W. Hage verwelkomd. Samen proberen we er 
een Gezond Schoolkantinejaar van te maken! 
 
Namens de werkgroep Gezonde Schoolkantine 

Vanuit de gemeente Haarlem: 
De gemeente heeft gevraagd de volgende informatie te delen met de ouders. 
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Tot slot 
Het Spaarne College probeert u zo goed mogelijk te informeren en we proberen u elke 
maand een nieuwsbrief te versturen. De volgende staat gepland in de week van 11 
oktober. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief (of vanwege andere zaken) willen reageren 
dan kunt u mij een mail sturen. w.huiberts@spaarnecollege.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
W. Huiberts 
Directeur 
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