Nieuwsbrief Emaus College nr.19 oktober 2018

Emaus College

Nieuwsbrief
Voorwoord
Beste lezer,
De herfstvakantie staat alweer voor de deur. Dat betekent
dat we zo’n 8 weken onderweg zijn in het schooljaar 20182019.
Na de zomervakantie zijn we goed gestart.
Zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief hebben er de afgelopen weken al verschillende sportieve en gezonde activiteiten
plaats gevonden. Maar ook over de diverse onderwijsontwikkelingen staan er stukjes in de nieuwsbrief vermeld.

Belangrijke data
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober

Herfstvakantie

maandag 29 okt. t/m vrijdag 2 nov.

IVIOproefexamens

woensdag 14 november

Studiedag

maandag 3 december

SHL-studiedag

dinsdag 11 t/m donderdag 13 december

IVIO-examens

maandag 24 dec. t/m vrijdag 4 jan. 2019

Kerstvakantie

woensdag 6 februari

Studiedag

maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart

Voorjaarsvakantie

Wij wensen u een prettige herfstvakantie en veel leesplezier!
Team Emaus College

Certificering CIIO
Beste ouders en leerlingen,
Het is al weer eind oktober en het nieuwe schoolplan voor
de periode 2018 tot en met 2021 is gereed. Het geeft de
richting aan waarin wij de komende jaren ons onderwijs
willen ontwikkelen. We zien dat de samenwerking met het
Rietschans College binnen het samenwerkingsverband
Leerlingenzorg Noord West Veluwe steeds belangrijker
wordt. Zo proberen wij nu gezamenlijk om een groep jongeren, die nu nog thuis zit, ook weer plezier in onderwijs te
laten ervaren en opnieuw naar school (terug) te krijgen.
Daarnaast intensiveren we de samenwerking met Groot
Emaus betreffende die jongeren, die geen volledige lesdag
aankunnen. Ook bespreken wij de gevolgen voor school, nu
er bij Groot Emaus wat minder jongeren verblijven dan wij
gewend zijn.
Naast dit alles volgen wij nadrukkelijk de ontwikkelingen op
het gebied van onderwijsvernieuwingen en kijken we of die
ook toepasbaar zijn binnen onze school. Het gaat dan over
andere manieren van oudercontact zodat wij u meer betrekken bij het onderwijs dat aan uw kind gegeven wordt. Ook
gaat het om het implementeren van nieuwe technische
hulpmiddelen voor het lesgeven.
Afgelopen periode hebben wij zowel bezoek gehad van de
Inspectie Onderwijs als van specialisten van het kennis instituut voor speciaal onderwijs.
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Beide bezoeken zijn positief verlopen en betekenen dat het Emaus College goed en door de inspectie erkend onderwijs geeft. Uiteindelijk is dat
ook waar het om gaat, goed onderwijs voor uw kind
zodat hij/zij zich naar vermogen kan ontwikkelen en
zijn/haar plaats in de maatschappij kan innemen.
Ik hoop u in 2019 weer te ontmoeten.
Gerard J. van Egmond
Algemeen directeur /Bestuursmanager
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MR
MR Emaus College zoekt ouders!
Op dit moment bestaat onze MR uit vier leerkrachten en onze notulist. Deze leerkrachten geven onderwijs op verschillende afdelingen van het Emaus College. Naast deze leerkrachten zijn we dringend op zoek naar een (aantal)
ouders die willen meedenken, -praten en –beslissen over ontwikkelingen en beleid op het Emaus College.
De medezeggenschapsraad komt ongeveer acht keer per schooljaar samen om te vergaderen.
Ben je betrokken bij de school, kan je goed samenwerken, heb je zin in een
leuk team en wil je graag gehoord worden? Geef je dan op als kandidaat!
Ouders die deelnemen aan de MR krijgen hier een kleine vergoeding voor.
Voor vragen en informatie neem je contact op met Marlies Luchtenburg
(mluchtenburg@shlonderwijs.nl) voorzitter MR.

Veluwe games

Leerlingenraad

14 september gingen we met de klas naar de Veluwe
games. We kregen een oranje T-shirt en dat vond ik
leuk omdat ik de andere jaren ook al een T-shirt heb
gekregen.
Ik had boogschieten gekozen en dat ging heel goed. Ik
was de beste van allemaal. Een paar schoten helemaal ernaast. Ik heb daar nog een meisje leren kennen waar ik leuk mee kon praten.
Er waren niet zoveel mensen als vorig jaar, maar het
was heel leuk.
Groetjes Iris (leerling)

De leerlingenraad is inmiddels weer redelijk gevuld.
Zij bestaat nu uit 5 leden, maar gaat nog aangevuld worden met 2 leden.

Bij de Veluwe games gingen we eerst een soort dans
doen. Dan worden de spieren warm. Daarna ging ik
mountainbiken. We gingen heel hard en het was heel
leuk. We fietsten naar het bos en hebben daar een
stuk gereden.
Groetjes Andrei (leerling)

In de locatievergadering van donderdag 4 oktober (waar
een afvaardiging van de leerlingenraad ook altijd aanwezig is), is besloten dat de leerlingenraad de Lasenberg in
Soest gaat bezoeken om meer informatie te verkrijgen
omtrent het “buddy-project”. Er zal op korte termijn een
afspraak gemaakt worden. In de eerstvolgende nieuwsbrief zullen wij daarvan een verslag uitbrengen.
Peter Rijkhoff

Proefexamens IVIO
In de week van 29 oktober t/m 2 november zijn er proefexamens gepland.
De leerlingen die deze hindernis weten te nemen, gaan
in de week van 10 t/m 14 december examen doen.
Maar nu eerst genieten van de vakantie en daarna werken aan de laatste loodjes.
Peter Rijkhoff
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“Doe raar met je haar” slagbaltoernooi
Elk jaar houden we wel een Slagbaltoernooi op het Emaus College, zo ook dit jaar. We kozen voor een feestelijk
thema 'Doe raar met je haar".
Op dinsdag hebben we de voorrondes gehouden voor de onderbouw, waarna donderdag de finalerondes werden
gespeeld. Op woensdag was de bovenbouw aan de beurt. Alle wedstrijden werden op het scherpst van de snede
gespeeld en echt iedereen was bloedfanatiek.
De klas van Gerwin, Marcel, Martijn en de Brug kwamen als beste 4 teams uit de voorrondes en moesten donderdag weer opdraven voor de finalerondes. Uiteindelijk kwam, na een super spannende finale, de klas van Martijn als
winnaar uit de bus. Ze moesten hiervoor de klas van Marcel met 123 punten tegen 120 punten achter zich laten.
Woensdag waren de voorrondes van de bovenbouw. Het was mooi om te zien dat echt alle leerlingen super fanatiek
meededen. Uiteindelijk mochten de klas Van Stephan en Micha zich aan elkaar meten in de finale. In de finale waren de teams niet gewoon fanatiek, niet super fanatiek, maar GIGA fanatiek!! Er werd zo hard gespeeld dat het
winnende team won met 132 -116 punten. En dat was de klas van Stephan!
Natuurlijk was er ook een lekkere prijs (slagroomtaart) voor de klas die, zoals de opdracht was, raar met hun haar
hadden gedaan. Dit waren de klas van Karlijn, de Stuga en de Houten Ballon.
Donderdag 18 oktober is er nog een supercup finale gehouden tussen de winnaars van de onderbouw en de bovenbouw.
De Gymsectie

Gezonde school
Het Emaus College is gezond!
Gezondheid vinden wij belangrijk op onze school. In juli 2018 heeft het Emaus College het vignet Gezonde School gehaald met als thema: Sport & bewegen. Dit deelcertificaat gaat over het stimuleren
van een actieve leefstijl. Het stimuleren van sport en bewegen kan leiden tot een beter schoolklimaat,
minder schooluitval onder leerlingen en betere leer- en werkprestaties.
Wij willen dit jaar schooljaar 2018/2019 aandacht besteden aan drie punten:


Innovatief schoolplein. Leerlingen vertoeven gemiddeld 5 uur per week op het schoolplein. Hier liggen dus
enorme mogelijkheden om het bewegen te stimuleren. Met een gezond schoolplein nodigen wij de leerlingen
juist uit om te bewegen en actief te zijn. Dit doen wij door spelkisten die gevuld zijn met sport- en spelmaterialen neer te zetten op het schoolplein. Hier zit van alles in. Leerlingen kunnen voetballen, springtouwen,
pingpongen, met een rugbybal overgooien, kubb spelen etc. Wij merken nu al dat de ‘hang cultuur en het
niks doen op het schoolplein’ steeds meer aan het verdwijnen is.



Vernieuwende activiteiten aanbieden. Wij bieden vernieuwende activiteiten/trends aan die aansluiten bij de
huidige bewegingscultuur en belevingswereld van de leerlingen. Binnenkort staat er een “la cross” workshop
op het programma. Daarnaast hebben wij een mooie spinningruimte gecreëerd, waar de leerlingen spinninglessen krijgen.



Rugby club. Er wordt een doorstart gemaakt met de rugbyclub. Elke woensdagmiddag mogen fanatieke/gemotiveerde leerlingen zich aansluiten bij de
rugbyclub. Zij krijgen na schooltijd rugby trainingen, die verzorgd worden door
één van onze leerkrachten.
Stephan Ujvari & Lisanne Drost
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Recept van de maand
We zijn alweer een aantal weken gestart op school.
Iedereen heeft zijn of haar draai weer gevonden en tijdens de kooklessen is het
zoals altijd weer gezellig .
De 1e periode na de zomervakantie hebben we aandacht besteed aan de
“Schijf van vijf” en vooral de nadruk gelegd op gezonde voeding.
We zijn een gezonde school en willen dat ook in de keuken laten zien.
Inge Versteeg
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De ogenwinkel en andere vreemde verhalen
Als docent Ontwerp Talent ben ik vier dagen per week verbonden aan
het Emaus College. In mijn lessen maak ik leerlingen bewust van het
belang van creativiteit en communicatie. Ik leer ze denken in oplossingen
in plaats van problemen, leer ze vragen te stellen wanneer iets niet lukt
en nieuwe oplossingen te bedenken voor problemen. Het is belangrijk
dat kinderen zelf weten wat ze willen en daardoor minder afhankelijk worden van de mening van anderen.
Ik ben zelf vader van drie jongens in de leeftijden van vier, zes en negen.
Een erg gezellige, maar ook een erg drukke periode in mijn leven.
’s Avonds voorlezen hoort daar natuurlijk ook bij. Tot ik twee jaar geleden
op een avond besloot om zelf verhalen te bedenken voor ze. Dit was geweldig en mijn kinderen begonnen daardoor
zelf ook verhalen te bedenken. Doordat kinderen in die leeftijden nog niet bezig zijn met wat kan en wat mag is hun
creativiteit onbegrensd. Daardoor waren hun verhalen zo leuk en origineel dat ik ze begon op te schrijven. Daarna
ben ik met ze aan de tekentafel gaan zitten en hebben ze mij in geuren en kleuren verteld hoe hun bedachte figuurtjes eruit zagen.
Uit deze tekeningen en verhalen is een fantastisch boek ontstaan: De Orenwinkel en andere vreemde verhalen.
Een geweldig boek op rijm met korte verhalen voor kinderen en volwassenen door de fantasierijke verhalen, illustraties en woordgrapjes waarmee dit boek doordrenkt is. Een tweede beroep als kinderboekenschrijver was ontstaan, wat zonder de hulp van mijn kinderen nooit was gebeurd. We willen zo graag dat onze kinderen naar ons
luisteren, maar is het niet net zo belangrijk dat wij luisteren naar onze kinderen?
Inmiddels is mijn tweede boek uit: De Ogenwinkel en andere vreemde
verhalen. Weer met veel dank aan de ideeën van mijn kinderen. Hoe gaaf
is dat? Het is een lange weg geweest om boekwinkels en uitgevers te
overtuigen van het bijzondere van mijn boeken. Maar de aanhouder wint.
Inmiddels staan mijn boeken op bol.com en zijn ze in alle grote boekwinkels in Zwolle te koop, nu de rest van het land nog ;-). Ik lees voor op
scholen, geef workshops verhalen schrijven en striptekenen. Ik kan wel
zeggen dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken door te geloven in mijn kunnen. Deze ervaring probeer ik ook over te brengen op
mijn eigen kinderen en natuurlijk de kinderen van het Emaus College. Geloof in jezelf, dan komt de rest vanzelf!
Met creatieve groet,
Michiel Lamers

Vakantierooster
Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Mei/Paasvakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 22 oktober 2018
maandag 24 december 2018
maandag 25 februari 2019
vrijdag 19 april 2019
donderdag 30 mei 2019
maandag 10 juni 2019
maandag 22 juli 2019

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vrijdag 26 oktober 2018
vrijdag 4 januari 2019
vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 3 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019
vrijdag 14 juni 2019
vrijdag 30 augustus 2019

AVG wetgeving
Sinds 25 mei 2018 is de wet op de privacy veranderd. Meer weten?
Ga dan naar: https://www.shlonderwijs.nl/emauscollege/
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Vakgebied “ICT”
Sinds het begin van het nieuwe schooljaar ben ik met een gedeelte van de leerlingen gestart met 2 pilots,
te weten:



ICT & Leren programmeren en
Digit (gedeeltelijk vervanger van Babbage, leren omgaan met de pc)

ICT & Leren programmeren
Aan de hand van het werkboekje en de website met filmpjes gaan de leerlingen
aan de slag. Na de uitleg via de filmpjes, moeten de leerlingen de opdrachten
gaan maken( in groepjes van 2/3 leerlingen). Zij moeten eerst hun eigen computer
(zie foto rechts) opbouwen d.m.v. van schakelingen, lampjes, knoppen,
speakers etc., om deze daarna aan te sluiten op de schoolcomputer. Vervolgens
moeten ze een programma uploaden naar “hun” computer en als alles werkt gaan
ze het programma veranderen (programmeren). Het lampje gaat sneller of langzamer knipperen, de muziek krijgt
een andere toon (hoger/lager), dat bepalen (programmeren) ze helemaal zelf.
Digit
Dit is een softwareprogramma van Instruct. Digit bestaat uit de volgende onderdelen:

Word (tekstverwerken)

Powerpoint( presentatie maken)

Excel (werken met formules in een rekenblad)

Digiveiligheid ( leren wat je wel en vooral niet moet
doen op het internet, zoals bij sociale media,
bankzaken, over veiligheid, virusscanners en
wachtwoorden etc..)
Op dit ogenblik werken de Entree-leerlingen met dit programma. Het is zelfsturend, de leerling bepaalt zelf het
tempo. Gelukkig kan ik wel zien hoeveel werk er gedaan
is:). Er zijn al een aantal leerlingen die de module
Digiveiligheid met een certificaat hebben afgerond.
Peter Rijkhoff

Spinning
Na lang wachten, slopen, klussen en verhuizen is de Spinningsruimte nu eindelijk in gebruik genomen.
De oude bar en de vloer zijn met vereende kracht, geweld en geduld uit de kantine van de gymzaal gehaald. Ook is er een scherm opgehangen. De Spinningfietsen die we via de sportschol van meester Stephan
hebben gekregen hebben her en der een likje verf en een oliebeurtje gehad. Het online spinning programma is
aangeschaft. Zo zijn we afgelopen week met een aantal klassen gestart met de eerste kennismakingsles. Via een
mooie “route” door Monaco en de Franse alpen hebben we de eerste leerlingen laten zweten op de spinningsfietsen. Super gezond en goed voor de conditie. Komende tijd zullen we zoveel mogelijk leerlingen kennis laten maken met deze ruimte.
Jos van der Linde

Pagina 6

