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Onderwijsvernieuwing - Doorstroomklas:
Het nieuwe schooljaar is alweer even bezig en we zijn blij dat we weer aan de slag mogen. Elk
nieuwe schooljaar geeft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en kansen en dit jaar zijn we dan ook
begonnen met een nieuwe uitdaging, maar vooral kans.
Dit jaar is de DSK opgestart. Een klas gericht op het nog meer tegemoet komen aan de behoeftes
van onze leerlingen. We zagen een toename in zorg bij de leerlingen in onze onderbouw en hierop is
gereageerd door de schoolorganisatie. De DSK biedt onderwijs op maat door een individueel
lesaanbod.
De DSK heeft een vaste bezetting, met als vaste mentoren en docenten. Deze vaste bezetting zorgt
voor een hoge mate van structuur en voorspelbaarheid. De leerlingen in de DSK krijgen hetzelfde
lesaanbod als de
leerlingen in de andere brugklas, maar werken
meer op hun eigen tempo en krijgen
voortdurend individuele aandacht en zorg.
We hopen met de introductie van deze
nieuwe klas nog meer maatwerk binnen
onze school te kunnen bieden.

De DSK een brugklas op maat!

Brugklassers aan de kook:
Dit schoolseizoen staat er op de onderbouw een
nieuw vak op de agenda, namelijk CV
(culturele vorming). Bij toerbeurt volgen de
onderbouwklassen de vakken techniek, beeldende
vorming, muziek en... koken. Vooral het laatste vak
is populair, onder meer bij de eersteklassers.
Leerling Kees schreef meteen al een recept uit voor
het maken van een tostitaart. Andere populaire
gerechten en lekkernijen die tijdens koken gemaakt
zijn, zijn onder meer appeltaartjes en pannenkoeken.
We gaan lekker door met koken als vak aanbieden, want ook de docenten pikken een graantje mee
om al het lekkers op te krijgen!
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De verhuizing:
We gaan verhuizen! Aan het einde van dit kalenderjaar gaat onze school over naar een nieuw gebouw. Bij zo’n verhuizing komt
natuurlijk veel kijken. Het is een enorme logistieke operatie waar veel partijen bij betrokken zijn. Hierdoor hebben we wat extra
tijd nodig en hierdoor hebben de leerlingen iets langer vakantie dan normaal.
De kerstvakantie begint dit jaar op dinsdag 21 december om 15.00 uur. De eerste schooldag na de kerstvakantie is weer
woensdag 12 januari 08.25 uur. Het is belangrijk dat alle leerlingen alles meenemen wat zij op school van zichzelf hebben liggen.
Komt uw kind met de taxi naar school dan moet het taxibedrijf het nieuwe adres krijgen:
Ceintuurbaan 2-80
3847 LG Harderwijk
Komt uw kind met de trein naar school, dan gaat de weg via station Harderwijk en vervolgens om 8.14 uur bus 104 richting
Barneveld. De bus komt om 8.20 uur aan op de Deventerweg. Vanaf hier is het ongeveer 10 minuten lopen naar onze nieuwe
school.
Vanuit Ermelo kan er gereden worden met de buurtbus van Ermelo naar de Ceintuurbaan in Harderwijk. Deze bus vertrekt vanaf
de halte ’t Weitje op de Leuvenumseweg. Hier vertrekt bus 513 om 08:01 richting station Harderwijk. Om 08:12 stopt deze bus bij
de Ceintuurbaan en is het nog 5 minuten lopen naar gebouw 80.
Onderstaande link geeft een volledige kaart m.b.t. openbaar vervoer in de regio IJssel-Vecht
https://irp-cdn.multiscreensite.com/e091f198/files/uploaded/Lijnnetkaart%20IJssel-Vecht%20totaal.pdf
Op dit moment zijn velen bezig om ons nieuwe schoolgebouw op de Ceintuurbaan 2-80 te Harderwijk ‘gebruiksklaar’ te maken.
Als de leerlingen op woensdag 12 januari weer naar school gaan moet alles in orde zijn. Het gebouw heeft een schoolse
uitstraling met een grote entree, hele brede trappen naar boven en zeer ruime verkeersruimtes. Ook de lokalen zijn heel ruim. Er
is geen verkeer rondom het schoolgebouw wat betekent dat er nauwelijks omgevingsgeluiden het gebouw binnen komen. Wij
hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe locatie iedereen prima zal bevallen.
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Schoolmaatschappelijk werk:
Even voorstellen;
Ik ben gevraagd om me voor te stellen dus bij deze;
Marion Schouten, al 29 jaar samen met dezelfde partner, 3 kinderen in de
leeftijd van 17, 19 en 21 jaar die allemaal weer en nog thuis wonen in ons huis
in Harderwijk. We hebben een hond, 2 katten en kippen.
Toen ik 18 was liep ik stage op een gesloten jongensgroep op Groot Emaus en nu 31 jaar later mag ik mezelf
schoolmaatschappelijk werker noemen bij het Emaus College en bij de Rietschans. Het ziet er naar uit dat de cirkel weer rond is
voor mij.
Ik heb 21 jaar in de Jeugdzorg gewerkt en 7 jaar in het MBO onderwijs. Vorig jaar heb ik een jaar op de universiteit van Utrecht
rondgelopen om meer te leren over religie en samenleving. Door Corona kwam ik tot de ontdekking dat ik weer terug de
Jeugdzorg in wilde want het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan .
Ik werk op de dinsdag en de donderdag en geef ouderbegeleiding aan de ouders van externe leerlingen op het Emaus College en
de Rietschans. Verder zal ik me gaan bezighouden met het vergroten van de ouderbetrokkenheid binnen het Emaus College
door Annie de Groot te helpen met haar onderzoek onder ouders en leerlingen van het VSO.
Naast werken vind ik het lekker om te lezen, naar de bioscoop/theater/festivals te gaan, tuinieren, bakken en koken maar ook
lekker ergens gaan eten. Dit zijn dingen die ik graag doe. Mijn visie is: de dag plukken en genieten want laten we wel wezen; het
leven is te kort om te zeuren.

Hans Kaldenbach:
Op vrijdag 29 oktober mogen de docenten weer de schoolbanken in! Die dag krijgen zij een training van Dhr. Hans Kaldenbach.
Hans staat bekend om zijn training binnen het onderwijs.
Op deze dag gaat hij ons meer vertellen en leren over de omgang met elkaar als docenten, maar ook de omgang met ouders,
leerlingen en alle anderen die betrokken zijn bij onze school. Het zal een drukke en leerzame dag worden!
Meer informatie over Hans Kaldenbach is te vinden op: http://www.hanskaldenbach.nl/

Studiebeurs:
Op vrijdag 1 oktober was het weer zo ver, de studiebeurs! De leerlingen van de bovenbouw gingen met z’n alle naar Zwolle om
daar te snuffelen tussen allerlei soorten opleidingen en toekomstperspectieven. De keuze was reuze en er was informatie in
overvloed. Het was een leuke, gezellige en leerzame dag en we hopen dat het onze leerlingen heeft geholpen in hun volgende
stap naar de toekomst!
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