
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van Kennemer College havo-atheneum-gymnasium, 

 

De eerste schoolweken 

De eerste schoolweken zitten erop, met een goede start. We hebben een aantal reacties van ouders 

ontvangen die het lastig vonden dat er meteen lesuitval was op vrijdag 27 augustus i.v.m. de 

personeelsdag en op maandag 30 augustus i.v.m. een studiedag. Het is echter voor het team ook 

belangrijk na de afgelopen Covid periode om een aantal belangrijke zaken te delen en het schooljaar 

goed in te richten. Op de studiedag hebben wij een start gemaakt met alle projectgroepen die aan de 

slag gaan met de herpositionering van onze school.  

 

Ouderbetrokkenheid 

Als school vinden wij het fijn om input/reacties te krijgen van ouders. Dit kan o.a. door middel van 

ouderklankbordgroepen. De ouderklankbordgroepen zijn gekoppeld aan de onderwijsteams. 

Daarnaast is er de Oudercommissie. Deze commissie bespreekt schoolbrede zaken met de directie. 

Wij willen ouders uitnodigen om zitting te nemen in de ouderklankbordgroepen of in de 

Oudercommissie. U kunt via: k.bol@kennemercollege.nl uw belangstelling aangeven.  

 

Lesrooster 

Vanwege het feit dat er 3 langdurig zieke collega’s zijn en wij als school er alles aan willen doen om 
alle uren/vakken te geven, moest het lesrooster nader bekeken worden. We hebben inmiddels het 

lesrooster voor het komend half jaar rond. Het lesrooster voor de aankomende 2 weken is 

gepubliceerd in Zermelo. Volgende week volgt de rest van het half jaar rooster. 

 

Corona 

We merken dat de leerlingen deze week al veel beter omgaan met de afspraak over het dragen van 

een mondkapje. We vragen u om uw zoon/dochter te helpen herinneren een mondkapje mee te 

nemen naar school. De mentoren gaan de komende week in gesprek met de leerlingen over hun 

houding in de pauzes. We hebben als school tevens signalen gekregen van omliggende winkels dat er 

een aantal leerlingen is dat zich in de pauze niet correct gedraagt. Als school hechten wij aan goed 

contact met de buurt en komende weken zullen wij intensiever toezicht houden. Onze 

brugklasleerlingen helpen 1x per week om de omgeving van de school netjes te houden, daar zijn we 

deze week mee gestart. 

 

Werkweken 

Als school hebben wij helaas moeten besluiten om de geplande werkweken van september te 

verschuiven. In verband met de huidige coronamaatregelen is dit niet goed uitvoerbaar. Over 2 

weken komt er een overzicht met concrete data wanneer de werkweken voor komend schooljaar 

gepland zijn. 

 

Lespodium H4 en V4 

Het Kennemer College gaat de komende jaren meer inzetten op vak- en niveau-overstijgend werken. 

Dit jaar starten wij al met een concreet project in H4/V4. Afgelopen dinsdag was de aftrap hiervan in 

het Kennemer Theater. Dit was zeer succesvol. Zie de bijlage als u meer informatie hierover wilt 

lezen. Een van de onderdelen van de herpositionering is het vakoverstijgend werken.  
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Boeken 

In verband met een verkeerde levering van boeken van Van Dijk bestaat de mogelijkheid voor uw 

zoon of dochter om een set kopieën te laten maken via de betreffende vakdocent.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc van Buuren, 

Rector 

 

 


