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Nieuwsbrief voor ouders 

De 1e periode: 
Er is vanaf het verschijnen van onze eerste nieuwsbrief weer veel gebeurd op het 
Spaarne College. Gelukkig hebben we, in tegenstelling tot vorig jaar, vanaf het begin van 
het schooljaar een rooster. Dat geeft veel rust en regelmaat binnen school. Iets waar wij 
en onze leerlingen na de coronaperiode heel veel behoefte aan hadden.  
Op 25 september hebben we het dragen van de mondkapjes mogen stoppen, is de 
anderhalve meter eis verdwenen en kunnen we weer bijna normaal functioneren. We 
kunnen weer ouders en overige bezoekers zonder al te veel problemen toelaten en is het 
mooi dat we elkaar weer gewoon kunnen zien! 
Er zijn informatieavonden voor ouders georganiseerd en die zijn wat ons betreft goed 
verlopen.  

We hebben de leerlingen een traktatie aangeboden (een gezonde 
reep) om te vieren dat we geen mondkapjes meer hoeven te 
dragen en op 8 oktober hebben we de leerlingen in het kader van 
de Gezonde School extra fruit aangeboden. 

 
 
Op 1 oktober is onze leerlingenraad (ze noemen zichzelf Spaarne Influencers = SI) 
gestart. We hebben een aparte SI voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. Elke 
klas heeft daarnaast klassenvertegenwoordigers en we verwachten echt dat de mening 
van de leerlingen in zaken die hen aangaan gehoord gaat worden. 
We hebben meegedaan aan de week tegen het pesten en leerlingen hebben een muur 
met mooie uitspraken gebouwd. 
Op 5 oktober zijn MOL gesprekken gevoerd in de bovenbouw. 
Leerlingen in leerjaar 2 en 4 worden (of zijn inmiddels) uitgenodigd om een vragenlijst 
van de GGD in te vullen.  

Roosterzaken: 
Vanwege het inroosteren van nieuwe collega’s en de overgang van praktijkperiode zijn 
we op dit moment een nieuw rooster aan het maken. Omdat we ook het huiswerk voor 
na de herfstvakantie willen blijven communiceren, hebben we alvast een concept rooster 
gepubliceerd. Daar kunnen de komende dagen (ook in de vakantie) nog wijzigingen in 
plaatsvinden.  
Het rooster voor de toetsweek van de bovenbouw, die vanaf 1 november plaatsvindt, 
wordt uiterlijk maandag 25 oktober gepubliceerd.  
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Corvee leerlingen: 
Met ingang van maandag 25 oktober zullen leerlingen na een pauze corvee dienst 
krijgen. Een bepaalde klas heeft een week de opdracht om, samen met onze conciërges 
en een begeleidende docent, na de 2e pauze (onderbouw om 13.00 uur en bovenbouw 
om 13.45 uur) de pauzeruimtes binnen en buiten weer even op te knappen. 

Ons restaurant draait weer: 
Het Spaarne College heeft onder andere de praktijkafdeling Horeca, Bakkerij en 
Recreatie. De school beschikt over een echt restaurant en sinds september is die op de 
woensdagavond open en kunnen geïnteresseerden voor een redelijke prijs een geweldig 
3 gangen menu eten. Dat menu wordt gekookt en geserveerd door onze toppers uit 
leerjaar 4. De komende weken eten onze tweede jaars leerlingen er met hun klas en 
mentor.  

En ze verzorgen ook een catering: 
De leerlingen van klas 2 en 3 HBR hebben op 7 oktober voor de eerste keer de catering 
voor de trainingsavond van de Dunamare Academie verzorgd. 
De presentatie van het eten zag er fantastisch uit en de broodjes en soep waren heerlijk.  
Grote complimenten voor de leerlingen!  
 
Zoals afgesproken gaan de leerlingen de catering voor de Dunamare Academie dit 
schooljaar elke eerste donderdag van de maand verzorgen. Men kijkt nu al uit naar de 
volgende donderdag. 

Smokefree challenge 2021: 
Het Spaarne College is een rookvrije school. Sinds augustus 2020 is het verplicht om een 
rookvrij schoolterrein te hebben en daarop toe te zien. 
Daarom is het heel mooi om te zien dat we in het kader van de Gezonde School meedoen 
met de Smokefree Challenge. 
Klas 1 (13 klassen) en klas 2 (11 klassen) gaan vanaf 1 november meedoen aan de 
Smokefree Challenge. Dit is echt een record aantal leerlingen en mentoren!  
 

WAAROM DE SMOKEFREE CHALLENGE BELANGRIJK IS 

97% 
van de scholen in het voortgezet onderwijs heeft inmiddels 
een rookvrij schoolterrein. 

32% 
van de 16-jarige leerlingen heeft al eens gerookt tegenover 
4% op 12-jarige leeftijd. 

21% van de leerlingen op het praktijkonderwijs heeft ooit gerookt. 

70% 
van de docenten die met de Smokefree Challenge werkt maakt 
gebruik van 1 of meerdere lessuggesties. 

81% 
 van de klassen die aan de Smokefree Challenge deelnemen, 
maken de Challenge ook af 
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VOOR WIE IS DE SMOKEFREE CHALLENGE? 
De Smokefree Challenge is bedoeld voor leerlingen klas 1 en 2 van het voortgezet 
onderwijs.  
De Smokefree Challenge heeft als doel om de niet-roken norm zo lang mogelijk vast te 
houden. We richten ons hierbij op de voordelen van niet-roken. Dit betekent dus dat juist 
ook klassen waarin niet wordt gerookt mee kunnen doen! 
Om de niet-roken norm vast te houden is het van belang dat het grootste gedeelte van 
de leerlingen niet rookt.  
SMOKEFREE-CHECKS 
De Smokefree Challenge start begin november. Alle leerlingen en de docent 
ondertekenen dan een handtekeningenposter. Bij de Smokefree Challenge horen drie 
Smokefree-checks. De eerste is bij het startmoment in november, de tweede in januari 
en de derde in maart. De docent vult dan in de digitale monitor in hoeveel leerlingen er 
in de klas wel of niet roken.  
 
Super, dat de mentoren van klas 1 en 2 meedoen en het draagvlak voor dit onderwerp 
groeit! 

Daarnaast heeft de school toestemming gegeven om bij onze leerlingen een onderzoek 
uit te laten voeren naar de effecten van tabaksbeleid op roken onder jongeren. 
Hierbij stuur ik u de uitnodigingen en bijbehorende informatiebrieven voor de leerlingen 
en ouders (indien <16 jaar). Hieronder leg ik het verschil uit tussen de documenten. 
 
Voor ouders 
Alle ouders krijgen een uitnodiging én een informatiebrief. 
Uitnodiging.  

In de uitnodiging zit een hyperlink verwerkt naar de website waar ouders 
toestemming kunnen geven. Wanneer de uitnodiging als mailtekst wordt gebruikt, 
dan is het erg belangrijk dat de link werkt! Voor de zekerheid geef ik de link hier ook: 
https://www.tabakuithetzicht.nl/toestemming-5831829931/, wellicht kunt u deze 
handmatig in de mail zetten. 

Informatiebrief.  
Deze dient voor extra informatie. 
 

Voor leerlingen 

Leerlingen krijgen ook een uitnodiging én informatiebrief.  
Uitnodiging.  

Ook in deze uitnodiging zit een link verwerkt naar de website waar leerlingen zich 
kunnen opgeven. Het is nu uiteraard ook erg belangrijk dat deze link werkt, 
wanneer de uitnodiging als mailtekst wordt gebruikt. De link voor de leerlingen is: 
https://www.tabakuithetzicht.nl/inschrijven/ 

Informatiebrief.  
Deze dient voor extra informatie. 

Tevredenheidsonderzoeken: 
De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken die in maart 2021 zijn afgenomen onder 
de leerlingen en ouders zijn nu met een landelijke benchmark vergelijking beschikbaar. 
Ik stuur beide documenten als bijlage mee en wil de volgende opvallende zaken 
meegeven: 
Sowieso zijn we tevreden over de scores die we in algemene zin hebben behaald. Het 
Spaarne College is namelijk een nieuwe school en we moeten dan ook aan elkaar 
wennen. Dat viel in een schooljaar grotendeels beïnvloed door corona niet altijd mee. 
 
Ouders: 
De school scoort 0,1 onder het landelijk gemiddelde van 7,9. Het resultaat bij BL en KL is 
echter hoger dan het landelijk gemiddelde. De GL/TL ouders zijn minder tevreden.  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwp.tabakuithetzicht.nl%2Ftoestemming-5831829931%2F&data=04%7C01%7Ca.zijp1%40amsterdamumc.nl%7Cc9b7cc9d9f5c40ebd57608d98d5d77f4%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637696254839417187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5y4Bx1HuAZvSdnq0RuOKSP3YDV58t5iOpj4DU4rTBbk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tabakuithetzicht.nl%2Finschrijven%2F&data=04%7C01%7Ca.zijp1%40amsterdamumc.nl%7Cc9b7cc9d9f5c40ebd57608d98d5d77f4%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637696254839417187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y2vz2D1WPHGqruqRE84EPnKLJac47hxKf%2BwMYsgOuuQ%3D&reserved=0
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In maart 2021 geven ouders aan onze school niet aan te raden aan andere ouders, 
leerlingen gaan volgens ouders met minder plezier naar school dan gemiddeld, het 
ontwikkelen van talenten, het leren samenwerken en het vormen van een eigen mening 
blijft volgens de ouders ook achter. 
Daarentegen is er grote tevredenheid over de informatie over vorderingen, is men heel 
tevreden over ons mentoraat en over de eigentijdse ICT voorzieningen. 
 
Leerlingen: 
De leerlingen binnen de drie leerwegen zijn meer tevreden dan gemiddeld in Nederland. 
Er worden 6 thema’s bevraagd. De thema’s uitdaging, brede vorming en eigentijds 
onderwijs scoren gemiddeld boven de benchmark. Bij de GL/TL scoren de laatste twee 
echter onder de benchmark. 
Bij de thema’s welbevinden, ervaring sociale en fysieke veiligheid en aantasting sociale 
en fysieke veiligheid is vooral het laatste thema een aandachtspunt voor de hele school. 
Daarnaast scoort de GL/TL op alle drie thema’s lagere scores. 
Het nieuws behandelen tijdens de lessen, de extra activiteiten buiten de lessen, 
communicatie over belangrijke zaken en het iets doen met de mening van leerlingen zijn 
schoolbreed aandachtspunten. 
Bij het thema sfeer en veiligheid zijn aandachtspunten het (online) pesten en de totale 
resultaten bij de GL/TL leerlingen. 
 
We zijn redelijk tevreden en op een aantal punten is nu al inzet gepleegd (inspraak 
leerlingen en leraren bespreken het nieuws). Daarnaast is aandacht gegeven aan de 
week tegen het pesten. 
We beschouwen deze onderzoeken als een eerste 0-meting en zullen een nieuw 
onderzoek uitvoeren in februari/maart 2022.  

Pinnen op school:  
Graag willen wij in coronatijd de veiligheid en hygiëne zoveel mogelijk waarborgen. 
Daarom verzoeken wij om op school zoveel mogelijk contactloos te betalen. Overal in de 
school kan er betaald worden met de pinpas of mobiel betalen-app. Wij vragen u uw 
zoon of dochter hier op te wijzen.  

Vanuit de financiële administratie: 
Elk jaar vragen wij van ouders/verzorgers een (vrijwillige) financiële bijdrage om 
bepaalde activiteiten en voorzieningen voor de leerlingen te kunnen betalen. Deze 
bijdrage is voor ons heel belangrijk om extra activiteiten, buiten het reguliere 
lesprogramma, aan de leerlingen aan te bieden ter verdieping van het onderwijs op bijv. 
maatschappelijk, persoonlijk en cultureel vlak. 
Voor het innen van de schoolkosten bijdrage gebruiken wij het programma Wis Collect 
Vandaag ontvangt u e-mails van Wis Collect, met daarin een link naar de website van 
Wis Collect.  
Wis Collect werkt heel eenvoudig en biedt daarnaast veel mogelijkheden en 
geautomatiseerde administratieve afhandeling voor de school.  
U heeft hierbij geen inlognaam/wachtwoord nodig. Op deze website kunt u aanvinken 
voor welke onderdelen u wilt betalen en direct een iDeal betaling uitvoeren (zelf een 
overboeking maken kan ook), al dan niet in termijnen. Dit werkt overzichtelijk en snel. 
  
Voor meer informatie over Wis Collect verwijzen wij u naar www.wis.nl/ouders en voor 
overige vragen kunt u e-mailen naar wiscollect@spaarnecollege.nl. 

Cito 0: 
De resultaten van de Cito 0 toets (afgenomen bij onze eerste jaars leerlingen) zijn deze 
week ontvangen. De mentoren zullen de resultaten van hun klas ontvangen en met de 
ouders en leerlingen bespreken tijdens de MOL gesprekken in november. 

http://www.wis.nl/ouders
mailto:wiscollect@spaarnecollege.nl
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Schoolomgeving: 
De afgelopen en komende weken wordt de bestrating vervangen. Dat heeft tot enig 
overlast gezorgd, maar heeft geen invloed gehad op het onderwijs. De werkzaamheden 
zullen naar verwachting eind oktober zijn afgerond. 

Personeel: 
Het Spaarne College heeft dit schooljaar meer dan 160 medewerkers verdeeld over twee 
locaties. Binnen het onderwijs is gemiddeld sprake van 5,4% ziekteverzuim. Ook op het 
Spaarne College worden medewerkers ziek. We proberen lessen die uitvallen zo veel 
mogelijk te laten opvangen door docenten die dan invallen. Dat lukt echter niet altijd. 
 
Ook hebben we te maken met collega’s die stoppen of langdurig uitvallen. En daardoor 
ontstaan structurele vacatures die we niet makkelijk door docenten die invallen kunnen 
opvangen. 
Op dit moment zijn we op zoek naar een docent Smart Technology voor onderbouw 
lessen. Ook voor de vacature Duits is nu nog geen oplossing gevonden. We blijven op 
zoek naar goede docenten voor deze vacatures.  

Communicatie: 
Naast deze nieuwsbrief ontvangt u als ouders/verzorgers nog veel informatie vanuit 
school. Vaak wordt die informatie in de vorm van brieven via de bij ons bekende e-mail 
adressen verstuurd. Op onze website https://www.spaarnecollege.nl/nieuwsbrieven/ kunt 
u ze ook nalezen.  

Jaaragenda: 
Op maandag 25 oktober start de 2e praktijkperiode en krijgen de leerlingen in leerjaar 1, 
2 en 3 een ander praktijkvak aangeboden. 
De week van maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november is onze eerste 
Spaarne Week. Er worden dan allerlei activiteiten uitgevoerd. U zult daarover in detail 
worden geïnformeerd.  

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 15 
november. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief (of vanwege andere zaken) willen reageren 
dan kunt u mij een e-mail sturen w.huiberts@spaarnecollege.nl. 
 
Ik wens alle leerlingen en u een hele fijne herfstvakantie. De school is gesloten tot 
maandag 25 oktober! 
  
Met vriendelijke groet, 
 

 
W. Huiberts 
Directeur 

https://www.spaarnecollege.nl/nieuwsbrieven/
mailto:w.huiberts@spaarnecollege.nl
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