
                                                                                                                        

 
 

 

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

gymnasium, 

 

 

De eerste week van het schooljaar is achter de rug en wij hopen dat jullie kind een goede 

week achter de rug heeft. 

 

Graag maak ik gebruik van deze brief om jullie te informeren over een aantal belangrijke 

zaken. 

 

Jaarrooster 

Onverwachts is een aantal docenten uitgevallen bij de start van het schooljaar en wij zijn op 

dit moment bezig om vervanging te regelen. Dit betekent ook dat het jaarrooster weer 

aangepast moet worden. Komende week starten wij met een nieuwe versie voor de 

komende twee weken. Vanaf maandag 13 september hopen wij het aangepaste definitieve 

jaarrooster gereed te hebben. Dit betekent dat het rooster van onze leerlingen de komende 

weken nog wat verandert.  

 

Extra begeleiding 

Het afgelopen anderhalf jaar heeft Covid grote invloed gehad op het Nederlandse onderwijs. 

Bij de overgangsvergadering van afgelopen jaar is door het docententeam hier rekening mee 

gehouden door leerlingen kansrijk te bevorderen. 

Wij hebben gemerkt en ook van ouders meegekregen dat vanwege Covid een aantal 

leerlingen extra behoefte aan begeleiding.  

 

De scholen in Nederland hebben vanuit de overheid voor de komende twee jaar extra 

middelen gekregen om alle leerlingen extra te ondersteunen. 

Het Kennemer College kiest ervoor om, om hier voldoende tijd voor uit te trekken zodat 

leerlingen stap voor stap hierin worden meegenomen. Wij vinden het van belang dat 

leerlingen bij alle aspecten van hun leven (leren, sociale contacten, vrije tijd en sport) weer 

kunnen groeien. 

 

Het extra programma wat de school de komende twee jaar aanbiedt is afgestemd met de 

Medezeggenschapsraad. Het programma bestaat uit drie hoofdlijnen: vakinhoudelijke 

ondersteuning, extra huiswerkbegeleiding (plannen en organiseren) en een 

sociaal/cultureel/recreatief aanbod.  

Het gaat programma gaat van start in de week van 13 september. Voor de 

huiswerkbegeleiding vindt er in die week de intake plaats. De huiswerkbegeleiding start in 

de week van 20 september. U wordt daar op de Ouderavond nader over geïnformeerd. 

 

Sommige leerlingen uit de examenklas krijgen vanaf volgende week al extra ondersteuning 

vanwege hun aankomende PTA toetsen. De vakdocenten regelen dit zelf met de leerlingen. 

 



Covid 

In mijn vorige brief heb ik u laten weten dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs 

tenminste tot 20 september in de gangen een mondkapje moeten dragen. 

Vorige week heeft school de mondkapjes uitgedeeld aan leerlingen die geen mondkapje bij 

zich hadden. Vanaf dinsdag 31 augustus leggen wij de verantwoordelijkheid bij de leerlingen 

zelf. Geen mondkapje betekent: terug naar huis om er een op te halen of er eentje te kopen 

op school. 

Onze school heeft op basis van de laatste overheidsberichten het protocol aangepast. Dit 

kunt u op de website teruglezen vanaf 31 augustus.  

 

De schoolleiding heeft besloten om 1-daagse excursies door te laten gaan, maar meerdaagse 

werkweken te verschuiven naar het voorjaar 2022. 

 

Ouderavonden vinden weer fysiek op school plaats. Niet meer per jaarlaag, maar per klas.  

U ontvangt via de teamleider een uitnodiging.  

 

Leerlingen die vanwege een besmetting thuis moeten blijven kunnen online onderwijs 

volgen. Wij verzoeken vriendelijk dat als uw kind is besmet dit te melden op school en aan te 

geven of uw kind wel in staat is om online de lessen te volgen. Er wordt dan een aparte code 

in Magister gezet waardoor docenten weten dat zij deze leerlingen online toegang moeten 

geven tot hun les. Dit vraagt inspanningen en alertheid van docenten en vanwege drukte kan 

dit mis gaan. Wij vragen uw kind om proactief contact te leggen met een klasgenoot die de 

docent eraan kan helpen herinneren. 

 

Ziekmelding leerlingen 

Sinds vorig jaar is het mogelijk om uw kind via de Magister app digitaal ziek te melden. Wij 

willen u vragen hier zoveel mogelijk gebruik van te maken omdat dit het meest makkelijk 

werkt voor u. U hoeft dan niet meer zo lang te wachten aan de telefoon. Wilt u toch liever 

bellen, dan kan dat vanaf 7.45 uur.  

 

CJG Inloopspreekuur voor leerlingen op school. 

Sanne Bakker en Matthijs van der Esch zijn als CJG-coach van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin verbonden aan het Kennemer college (HAVO-VWO).  

Sinds vorig jaar zijn ze elke woensdag aanwezig bij T22. Dit betekent dat de leerlingen voor 

vragen of problemen bij hen terecht kunnen. Afgelopen jaar hebben al meerdere leerlingen 

van de dienst gebruikgemaakt en konden ze kijken wat de leerling op dat moment nodig 

had. De laagdrempeligheid was hierin heel fijn. 

Ze zijn elke woensdagochtend tussen 10:00 t/m 11:00 voor de jongeren op school aanwezig 

voor inloopspreekuur. Daarnaast kunnen wij ook een afspraak tussen 09:00 t/m 10:00 en 

11:00 en 12:00 inplannen. Ook ouders kunnen bellen of mailen voor advies. 

Contact 

Sanne Bakker: s.bakker@cjgkennemerland.nl 

Matthijs van der Esch: m.vanderesch@cjgkennemerland.nl 

 

Wat is het Centrum voor Jeugd & Gezin? 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle ouders, opvoeders, kinderen, jongeren en 

professionals die vragen hebben over opvoeden en opgroeien. Dat kunnen kleine of 
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eenvoudige vragen zijn, maar soms zijn er moeilijkheden waar je met elkaar niet uitkomt en 

waar je graag met iemand anders over wilt praten. Een CJG-coach luistert, biedt advies en 

gaat samen met jou op zoek naar een oplossing die bij je past en waar jullie als gezin mee 

verder kunnen. Samen met jou maken we een plan en kijken we wie daar eventueel bij kan 

helpen. Denk aan vrienden, familie of buren. De CJG-coach werkt ook samen met scholen, 

sociaal wijkteams, huisartsen en vele andere organisaties op het gebied van Jeugd. Van 

advies, cursussen, coaching tot opvoedondersteuning, wij zijn er wanneer je ons nodig 

hebt... 

Ga voor meer informatie over het Centrum voor Jeugd en gezin naar de website: 

www.cjgkennemerland.nl 

 

Studiedag 30 augustus 

Leerlingen zijn op deze dag de hele dag vrij. 

Op donderdag 2 september zijn leerlingen vrij na het 6e uur vanwege de Kermis. 

 

Als bijlage ontvangt u de brief die wij apart naar onze leerlingen hebben gestuurd.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Marc van Buuren 

Rector 
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