
Beste ouders/verzorgers,

U ontvangt vandaag de eerste oudernieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Hoewel we weer met alle 

leerlingen op school hebben mogen starten, lijkt het ons een goed idee om u geregeld via dit medium op de 

hoogte te brengen van ontwikkelingen op onze school. We streven ernaar om ook dit schooljaar  minimaal 

eens in de maand een (korte) nieuwsbrief uit te brengen om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van 

ontwikkelingen binnen de school.

 

Start schooljaar

Dinsdag is het schooljaar officieel gestart voor onze leerlingen. Na een lange periode van afstandsonderwijs, 

na mondjesmaat en in kleine groepen terugkeren naar school voor de zomervakantie en na een lange 

vakantieperiode begon het nieuwe schooljaar dus echt: alle leerlingen samen weer naar school.

Dit was niet alleen voor onze leerlingen spannend. Ook onze docenten keken er enerzijds naar uit om hun 

leerlingen weer in het klaslokaal te mogen begroeten. En anderzijds hebben we nog steeds te maken met 

een virus dat verder uitbreidt. De nieuwe uitdaging is dus een warme band op te bouwen met inachtneming 

van de juiste afstand. Wat klinkt als een paradox, is de nieuwe uitdaging voor veel van onze docenten. In de 

leslokalen verloopt dit prima. We hebben de indruk dat de meeste leerlingen blij zijn om eindelijk weer naar 

school te mogen. De sfeer in de lessen is goed, er wordt goed gewerkt en er is ondanks het afstand houden 

goede interactie tussen leerlingen en docenten. We hopen van harte dat uw zoon/dochter dit ook zo ervaart.

In de pauzes zien we nog ruimte voor verbetering. Door de gescheiden roosters tussen onderbouw en 

bovenbouw is er veel geloop in het gebouw. Met name het gebruik van de centrale studiehal moet worden 

beperkt. Er vinden immers lessen plaats in de lokalen die hun deur open hebben staan. Geluidsoverlast is 

een issue met gescheiden pauzes.

We hebben met de leerlingen besproken dat pauzes op het schoolplein worden gehouden. Vanaf maandag 

is ook de Distelzaal (de aula) beschikbaar om pauzes te houden. We hopen dat de drukte hierdoor 

verminderd kan worden

 



Welkom nieuwe brugklassen

Dinsdag hebben wij ook onze nieuwe brugklassen welkom geheten op school. Zoals gebruikelijk 

werden alle nieuwe leerlingen in de Distelzaal ontvangen en welkom geheten door de teamleiders. 

Aansluitend hebben mentoren het programma overgenomen en de leerlingen wegwijs gemaakt in 

het gebouw, het lezen van het rooster en andere zaken die onmisbaar zijn om je snel thuis te voelen 

op onze school. In de eerste week zijn de (meeste) dagen afgesloten met een mentoruur. 

Terugkijken, evalueren en mogelijke problemen oplossen waren de voornaamste agendapunten. 

Tegelijk hebben alle leerlingen hun boeken inmiddels ontvangen, zijn de Chromebooks uitgedeeld 

en voelen de meeste nieuwe leerlingen zich al thuis. Een mooi resultaat van de eerste vier dagen.

Binnenkort starten de intakegesprekken met alle ouders van onze nieuwe leerlingen. Door Corona 

kon de informatieavond voorafgaand aan de zomervakantie niet doorgaan. Gezien de situatie laten 

wij onze mentoren zelf de keuze of zij ouders persoonlijk uitnodigen op school ofwel de 

kennismaking vormgeven door middel van een (video)gesprek. Ook als u als ouder de voorkeur 

geeft aan een online-afspraak kunt u dat overleggen met de mentor. Volgende week maken de 

mentoren een planning voor alle gesprekken.

 

Informatieavonden klas 2 en 3

Corona heeft onze manier van communiceren grondig veranderd. De regelgeving beperkt ons nog 

steeds in het ontvangen van grote groepen volwassenen op school. Daarom zullen de 

informatieavonden dit schooljaar digitaal plaatsvinden. De verantwoordelijke teamleiders zullen alle 

belangrijke informatie verwerken in een videopresentatie die aansluitend met de betrokken ouders 

gedeeld wordt via mail. Mentoren zullen zich kort voorstellen door middel van een videoboodschap. 

Tevens nemen mentoren contact op met alle ouders om nader kennis te maken. Ook hier geldt: de 

ene mentor belt wellicht, terwijl de andere een videogesprek zal voeren.

 

Ventilatie

Hierbij ook nog een kort stuk over de ventilatie in ons schoolgebouw. De aanleiding hiervan zijn 

vragen gesteld door ouders over dit onderwerp. In het oude gedeelte van school is er geen 

ventilatiesysteem en wordt de aanbeveling van de GGD opgevolgd: ramen open en deur open zodat 

een dwarse luchtstroom ontstaat. Mede een reden dat wij de centrale hal in de gescheiden pauzes 

graag leeg willen houden.

In de nieuwbouw (scheikundelokaal, wdt-lokaal en de lokalen in de gang naar de gymzalen) zijn 

ventilatieboxen die zonder recirculatie lucht verversen. Deze boxen zijn voorzien van CO2-sensoren 

en zijn sinds het begin van de coronacrisis op maximaal vermogen gezet en op hetzelfde moment 

geïnspecteerd door de installateur en in orde bevonden. Daarnaast zullen ook in deze lokale de 

ramen tussen lessen opengezet worden om een extra luchtstroom te creëren.



 

Mediatheek

Ook onze mediatheek heeft stilgelegen tijdens de schoolsluiting. Het vrijwilligersteam van de 

mediatheek is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die de mediatheek kunnen bemannen in de 

middaguren zodat er een extra studieruimte beschikbaar is voor leerlingen die op school rustig willen 

kunnen werken. Heeft u belangstelling en tijd, neem dan contact op met  , Carel van Leeuwen

voorman van de vrijwilligers van het mediatheekteam.

 

Tot slot

We zijn blij dat wij weer met alle leerlingen op school zijn begonnen. Hoewel we niet weten, hoe het 

virus zich verder zal ontwikkelen, welke maatregelen genomen moeten worden in de toekomst of er 

mogelijk een tweede lockdown plaats zal vinden, weten we één ding heel zeker: we hebben de 

vorige crisis goed doorstaan. Binnen een dag was Kottenpark in staat om over te schakelen naar 

online onderwijs. En deze kennis brengt ook de nodige rust met zich mee. We weten dat we snel 

kunnen schakelen om leerlingen te kunnen voorzien van ons onderwijs. Liever niet, want het echte 

contact tussen leerlingen en docenten is wat echt onderwijs maakt. Wat de nabije toekomst dus ook 

zal brengen: het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen en docenten zal daarbij altijd voorop 

blijven staan.

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Kottenpark

 

https://www.facebook.com/kottenpark/
https://twitter.com/stedelijklyceum
https://www.instagram.com/hetstedelijk/
https://www.youtube.com/user/hetstedelijklyceum
https://www.linkedin.com/company/het-stedelijk-lyceum-enschede

