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NIEUWSBRIEF
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Het Kennemer ontwikkelt door
Afgelopen periode is er hard gewerkt door alle collega’s op het Kennemer College
Beroepsgericht. We zijn elke dag bezig met het verbeteren van ons onderwijs. Leerlingen
hebben een studiewijzer en ze weten wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast gaat de
ontwikkeling van het digitale afstandsonderwijs ook door.
De corona-crisis waarin ons land verkeert, heeft een grote invloed op onze school. We
houden ons aan de corona-maatregelen en we verzorgen afstandsonderwijs waar nodig.
Soms zien we dat leerlingen tussenuren hebben en dit vraagt om een extra inspanning van
ons personeel. Ik wil alle medewerkers, leerlingen en ouders bedanken voor hun
medewerking in deze lastige tijd.
Voor nu wens ik u alvast een fijne herfstvakantie toe en we zullen u in de komende periode
op de hoogte houden van al onze ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Patrick Kroon
Directeur Kennemer College Beroepsgericht

Informatieavond op school of een digitale presentatie?
Alle leerlingen en ouders hebben met de
mentor het eerste LOM-gesprek gevoerd
(leerling-ouder-mentor) en er was een
informatieavond voor elk leerjaar.
Vanwege de richtlijnen van het RIVM en
de situatie rondom corona was deze
avond voor leerjaar 2, 3 en 4 in de vorm

van een filmpje. Als het goed is heeft u
deze digitale presentatie per mail
ontvangen. De ouders van leerjaar 1
hebben wij op school ontvangen gezien de
nieuwe start. Heeft u de filmpjes al
bekeken? U kunt deze vinden op Youtube
of op onze website.

Kan of mag je niet naar school?
Kijk in de ELO en je studiewijzer om thuis aan
school te kunnen werken. Heb je vragen?
Stuur dan je mentor een berichtje.

Belangrijke data
10-18 oktober Herfstvakantie
21 oktober

Doe-middag (basisschool ll.)

19-23 oktober Lj.2 PPO keuze inleveren
2 november

Inhaaldag Schoolfotograaf 18

november Doe-middag (basisschool ll.) 16-27
november Stage lj.4 E&O en HBR
30-11 t/m 11-12

LOM gesprekken
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Certificaat Maatschappijleer is binnen!
Op 23 september mochten 7 leerlingen hun
certificaat in ontvangst nemen. Wesley, Jill,
Lizzy, Dylan, Hugo, Saahil en Kalea (helaas
verhinderd). In de maanden april tot en met juni
hadden deze leerlingen een speciale rol; ze
waren de verbinding tussen de docent meneer
Ritfeld en hun klasgenoten. Vanwege de corona
maatregelen was er les op afstand, dus deed hij
een beroep op zijn communicatoren om een
handje te helpen.
Wesley: Het is goed gelukt; mijn klasgenootjes
luisterden naar mij, maar ik kreeg ook handen vol werk om dingen goed en nogmaals uit te
leggen. Ik kon het nog net goed combineren met het vele huiswerk en toetsen voorbereiden.
Onze laatste klus is ervoor zorgen dat alle leerlingen hun certificaat Maatschappijleer, met
medewerking van de mentor, in handen krijgen.
Fijn dat we vóór de schoolvakantie ook een speciaal certificaat en een aandenken thuis
opgestuurd kregen van school. Ik doe het een volgende keer graag weer; en dat zeggen mijn
mede communicatoren ook!

Flitsende shirts
Zoals elk jaar worden de leerlingen van de techniek
afdelingen in nieuwe werkkleding gestoken.
Traditiegetrouw kiezen de leerlingen van het
vakcollege aan het einde van het jaar welke
kleurcombinatie het gaat worden. Geheel
democratisch is besloten dat het groene shirts
moesten worden met een zwarte broek. In de
introweek konden alle leerlingen hun naam er op
zetten met de kledingpers van BWI. Alle leerlingen
lopen er weer netjes bij. Mastermate zwager staat
dit jaar als sponsor op het shirt. Wilt u ook een keer
met een technisch bedrijf op onze werkkleding
staan, neem dan contact op met h.deruiter@kennemercollege.nl

Ik ben altijd dingen aan het doen die ik nog niet kan, om zo
te leren, hoe ik ze moet doen.
- Citaat van: Vincent van Gogh
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Terugblik op de afgelopen weken
We kunnen terugkijken op een goede start van het schooljaar. De introductieweek, voor alle
leerjaren, bestond uit een geslaagd programma voor iedere leerling.
In leerjaar 1 stond het kennismaken met elkaar en de school centraal en was vooral de
workshop Superklas een succes. Ook de sportdag en het bowlen viel goed in de smaak.
In leerjaar 2 waren de klassen anders dan het jaar ervoor en daarom was ook daar
kennismaken het belangrijkste doel. Hoogtepunt van de week was een workshop
basketballen met de oud-international Henk Pieterse. Het thema van deze workshop was
hoe je goed met elkaar om hoort te gaan en dat pesten pijn doet. Daarnaast heeft elke klas
met zijn of haar mentor geluncht, gingen ze glow golfen en waren er kleine LOB-activiteiten.
In leerjaar 3 hebben de leerlingen kennisgemaakt met hun nieuwe profieldocenten, de
mentor en hun klasgenoten. Elk profiel had een aantal activiteiten georganiseerd voor deze
week. Een kleine greep uit het aanbod; vlottenbouwen bij techniek, keukenprinsessen bij
Zorg, een proeverij bij HBR, een escaperoom-activiteit bij EO en een eigen cover ontwerpen
voor een magazine bij DP.
Leerjaar 4 had een vergelijkbaar programma als leerjaar 3. Beide leerjaren hebben ook hun
sportieve skills kunnen laten zien in een sporttoernooi.
Met onze leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) hebben we een
kennismakingsochtend gehouden. Aangezien de eerste schoolweken nog vele nieuwe
leerlingen starten in de ISK doen we dit altijd na ongeveer vier lesweken, zodat de leerlingen
die net op deze school begonnen zijn ook mee kunnen doen. De ochtend bestond uit drie
verschillende onderdelen. Eén groep ging appelflappen bakken in de keuken van verzorging,
een groep ging gezelschapsspelletjes doen verdeeld over twee lokalen en een derde groep
naar het muzieklokaal om Djembé les te krijgen van Michael Agobodi. Na een uur werd er
gerouleerd. De gehele ISK was door elkaar gehusseld, zodat leerlingen die al een behoorlijk
woordje Nederlands spreken bij leerlingen kwamen die dat nog niet kunnen en zodoende wat
hulp konden bieden onderling.
Het was een super gezellige ochtend en alle leerlingen gingen vrolijk weer naar huis.

De muziek begint daar waar de woorden stoppen -citaat van: Richard Wagner

september-oktober 2020

NIEUWSBRIEF
Een sportief verslag van de LO Sectie
Wij hebben genoten van onze leerlingen tijdens de introductieweek!
Voor het eerste leerjaar stond er een 5 kamp klaar op ons sportveld. De kernwaarden waren
hier SAMENWERKEN en elkaar leren kennen doormiddel van samenwerking.
Voor het tweede leerjaar nodigden wij Henk Pieterse uit met zijn beroemde workshop Pest
mij maar, ga naar www.pestmijmaar.nl voor meer info.
Het derde jaar was op het mooie sportpark van DSS om het tegen elkaar op te nemen in een
handbaltoernooi. Voor het vierde jaar organiseerden wij een softbaltoernooi op sportpark
Rooswijk. Een echt honk-/softbalveld waar gestreden werd om de eer van het moment.
De vaksectie LO wenst jullie een fijn en leerzaam schooljaar, blijf gezond en geniet!
Sportieve groet van Valery, Jan, Roel en Patrick

Respect hebben voor elkaar is de basis van alles wat goed
is voor elkaar.

Doe-middag techniek
Speciaal voor leerlingen uit groep 8 of
leerlingen uit groep 7 die zich willen
oriënteren voor de te maken keus van een
school en richting, organiseren wij de doemiddagen. Op een doe-middag ga je
lekker aan de slag in een van onze
praktijklokalen. Zo kom je erachter of de
techniek én onze school je bevalt. Wat je
hebt gemaakt mag mee naar huis! Op
woensdag 21 oktober en woensdag 18
november staat er een doe-middag
gepland. Klik hier om je op te geven.
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Wel of niet naar school?
Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van
kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger
onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben. Of
iemand thuis moet blijven of toch naar school of werk kan is duidelijk volgens het schema te
bepalen. Het schema (beslisboom) vindt u op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.

Examenreglement en PTA’s
Het examenreglement en de PTA’s voor het schooljaar 2020-2021 zijn vastgesteld en
verstuurd naar de Inspectie. Deze documenten staan uiterlijk a.s. maandag op de website.
De PTA’s zijn gebundeld per profiel en onderwijsniveau. Daarnaast is er ook een boekje
voor de AVO-vakken per niveau. Mocht u vragen hebben die betrekking hebben op de gang
van zaken rond de examens, dan kunt u contact opnemen met de Examencommissie
(KB_Examensecretariaat@kennemercollege.nl).

BESLISBOOM "12+"
thuisblijven of naar school I werk?
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het
RIVM en is een leidraad voor ouders van alle kinderen in het
voortgezet onderwijs (vanaf ca. 12 jaar), studenten in het MBO en
hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen.
Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar
school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen
met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor andere
huisgenoten, gezinsleden, broertjes of zusjes. Voor
iedere persoon moet de boom apart doorlopen worden.
Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v.
(ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele
versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang of
op de website van AJN Jeugdartsen Nederland.

Er is ook een beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8.

START
Is een van de volgende klachten aanwezig?

12 JAAR +
- leerlingen in het
voortgezet onderwijs
(geldt ook voor jongere kinderen
in de brugklas)
- studenten in het MBO
- studenten in het
hoger onderwijs
- werkende jongeren
- volwassenen

1,5 METER
AFSTAND?

• verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen, keelpijn)
• hoesten
• verhoging of koorts
• benauwdheid
• plotseling verlies van reuk/smaak
(zonder neusverstopping)

13 tot 18 jaar:
nee (onderling) en
ja (tot volwassenen)
- MBO/HBO/WO: ja
- volwassenen: ja

Nee

Blijf thuis
en laat je testen
LET OP!

0a

Heb je op dit moment
koorts (38,0 of hoger)
of benauwdheid?
Ja’Nee
Huisgenoten blijven
ook thuis tot
testuitslag bekend is

Heeft een huisgenoot op dit
moment corona, koorts (38,0
of hoger) of benauwdheid?

Huisgenoten mogen
naar school
en/of werk

Blijf thuis
en krijg je klachten
laat je dan testen

Nee
Ben je aangemerkt als nauw contact
van iemand met corona? Of kom je
vanuit het buitenland uit een
rood/oranje gebied? Of heb je een
notificatie via de Coronamelder-app?

Blijf 10 dagen thuis
in quarantaine

TESTUITSLAGEN
- positief la, jij of een huisgenoot is besmet met corona.
Volg de instructies van de GGD op.
- negatief Nee, je bent niet besmet met corona.
Ie mag weer naar school en/of werk, ook
als nog niet alle klachten zijn verdwenen.

Je mag naar school
en/of werk.

LET OP!
Krijg je in die 10
dagen klachten?

Blijf thuis
en laat je testen

Je mag naar school
en/of werk.

HOE LANG MOET JE THUISBLIJVEN?
Hoe lang dit duurt en wat de regels zijn
verschilt per situatie. Kijk op de website van
Rijksoverheid over "In thuisquarantaine door
corona (thuisblijven)"

Oc 22 september 2020
Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking
met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM

Heb je vragen of twijfel na het doorlopen van de beslisboom? Neem dan
contact op met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of
met een infectieziektenarts van de regionale GGD.
Je kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer coronavirus van
Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u)

