
Voorwoord

Zo aan het einde van het schooljaar is het een

mooi moment om terug te kijken op wat zoal de

revue heeft gepasseerd vanaf onze laatste

nieuwsbrief in december 2021.

We zagen gelukkig, met de landelijke daling, ook

het aantal met corona besmette leerlingen en

collega’s sterk dalen en daarmee kwam er ook

weer ruimte om activiteiten te organiseren. Van

een aantal activiteiten leest u meer verderop in

deze nieuwsbrief.

Daarnaast vertellen wij in deze nieuwsbrief graag

over de samenwerking met het Viertaal College

Schagen (VCS). Het VCS geeft openbaar voortgezet

speciaal onderwijs aan slechthorende leerlingen

en/of leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis

(cluster 2). We werken al enkele jaren samen en

willen dit dus intensiveren. Hierdoor kunnen we

(nog) beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften,

talenten en niveaus van de leerlingen en kunnen

zij succesvoller uitstromen naar vervolgonderwijs

en arbeid.

Zoals ook in deze nieuwsbrief te lezen valt staat

het onderwijs nooit stil. Dat is ook het mooie, we

zijn continue in ontwikkeling om ons onderwijs te

verbeteren. Samen met u en onze leerlingen!

Maar de komende weken doen we het allemaal wat

rustiger aan, is er tijd om op te laden en te

genieten van (hopelijk) mooi weer. Namens alle

collega’s wensen wij u een ontspannen vakantie!

Jelle Klei en Annette van Diepen

directie vmbo/pro

Wederom een hoog

slagingspercentage

Slagingspercentage na tijdvak

2:

VBK basis: 97,06%

VBK kader: 99,12%

TL: 94,23%

We mogen heel tevreden zijn met deze resultaten.

Dank aan alle collega’s die aan deze mooie

resultaten hebben bijgedragen, zowel docenten als

alle ondersteuners.

Beoordeling Inspectie: EXCELLENT voor

Praktijkonderwijs

Waar we u in december 2021 informeerden dat het

Praktijkonderwijs van het Regius College door de

onderwijsinspectie met “goed” werd beoordeeld,

zijn we heel trots om u nu te kunnen vertellen dat

het predicaat Excellent opnieuw hieraan is

toegevoegd! "Het is niet alleen knap om het te

worden, maar ook om het vast te houden", zegt

Daan Jansma van de inspectie. "Want ook dan moet

je laten zien dat je het als school waard bent om

zo genoemd te worden", vervolgt Jansma.

"Normaal is het al knap om dit hoge niveau te

houden, maar zeker nu met het lerarentekort en

de coronatijd - waardoor scholen langere tijd

afstandsonderwijs moesten geven - is het een

prestatie om deze beoordeling te krijgen."
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Technieklokaal Hofstraat

De locatie Hofstraat heeft een nieuw

technologielokaal. En niet zomaar één; hét

grootste technologielokaal van Nederland en een

lokaal voor alle leerlingen van het Regius College

en het primair onderwijs in de omgeving van

Schagen. Nieuwsgierig? Klik hier voor een

rondleiding!

Samenwerking Regius College en

Viertaal College Schagen

Kans voor alle leerlingen - meer succesvolle

uitstroom naar vervolgonderwijs of werk

Huidige samenwerking

VierTaal College Schagen werkt al enige jaren

succesvol samen met regulier voortgezet onderwijs

Regius College Schagen.

We stemmen onderling af over methodes en de

leerlingen van de vmbo-stroom van VierTaal volgen

samen met de leerlingen de vmbo onderbouw van

Regius College lessen praktisch profiel oriëntatie

(PPO).

Een groot deel van de leerlingen van de onderbouw

vmbo van VierTaal stroomt uit naar de bovenbouw

van Regius College vmbo bk. Deze overgang

verloopt succesvol; nagenoeg alle leerlingen

behalen hun diploma op het niveau waarop ze zijn

ingestroomd.

Een deel van de leerlingen afkomstig van VierTaal

krijgt op het Regius vanuit VierTaal ondersteuning

(vanuit de ambulante dienst cluster 2).

Nieuwe ontwikkelingen

Afgelopen jaar zijn verkennende gesprekken

gevoerd om te onderzoeken op welke manier we

de samenwerking kunnen versterken, zowel

binnen de vmbo als het Praktijkonderwijs.

VierTaal en Regius vinden het belangrijk dat alle

leerlingen maximaal gebruik kunnen maken van de

faciliteiten en expertise van beide scholen (en hun

docenten en specialisten). Hierdoor kunnen we

(nog) beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften,

talenten en niveaus van de leerlingen en kunnen

zij succesvoller uitstromen naar vervolgonderwijs

en arbeid.

Zowel de besturen als de (Z)MR van beide scholen

zien het versterken van deze samenwerking als

kansrijk. Tevens zijn de gemeente Schagen en het

samenwerkingsverband VO in de verkennende

gesprekken betrokken en staan positief tegenover

deze plannen.

Deze ontwikkeling sluit aan bij landelijke en

regionale ontwikkelingen m.b.t. inclusief

onderwijs, onderwijs op maat en duurzame

samenwerking tussen regulier speciaal onderwijs.

VierTaal College Schagen en de locatie Emmalaan

van Regius bieden onderwijs op het niveau van

vmbo (onderbouw) en het Praktijkonderwijs. De

verkennende gesprekken m.b.t. de samenwerking

zijn in deze fase voornamelijk gericht op deze

locatie van het Regius college Schagen.

Komend schooljaar

Komend schooljaar zullen leerlingen en

ouders/verzorgers (nog) niet veel van deze

ontwikkelingen merken. De leerlingen van VierTaal

College Schagen hebben -net als nu- les in het

gebouw op de Hoep en les van dezelfde docenten

en ondersteuners.

Regius Kroon 2022

Maandagavond 4 april was het

zover: de Kroon 2022! De

figuurlijke kroon op al het

werk van leerlingen en

collega’s.

Het werd een avond van een

hoog muzikaal niveau. Het programma was

afwisselend in allerlei opzichten. Er was veel

muziek en ook een dansact. Er waren

rocknummers en ingetogen ballads. Er waren

bands en individuele acts. Het publiek schoot in de

lach en werd tot tranen geroerd. Kortom: er was

geen moment ruimte voor verveling.

Iedere act werd op professionele wijze aan- en

afgekondigd door Benthe Pfeil en Ymke Meidema.

Na iedere act werd er kort commentaar gegeven

door de jury, bestaande uit docenten en

(oud-)leerlingen.

De winnaars (Thomas Keizer, Daan Rentenaar en

Thijs de Wildt) hebben zowel de publieksprijs als

de Kroon binnengesleept.

Dit doet natuurlijk niets af aan het feit dat we op

de rest van de deelnemers net zo trots zijn. Ze

hebben het stuk voor stuk ontzettend goed

gedaan! We zijn heel blij met het enthousiasme en

de liefde voor de kunst die zij allemaal

uitstraalden! - Meike Wilms

Herdenkingsstenen project Emmalaan

Maandag 11 april was er op de locatie Emmalaan

de opening van "het herdenkingsstenen project".

Een samenwerking tussen Nederlands, Mens &

Maatschappij en Kunst. Iedere leerling in de

onderbouw van vmbo basis/kader heeft een

verhaal geschreven bij Nederlands, bij Kunst een

steen vormgegeven van keramiek, en bij Mens en

Maatschappij geleerd over de oorlog. Het was

eindelijk zo ver, alle stenen en verhalen liggen bij

elkaar.

De opening startte met een ritme op trommels van

Sennen en Gideon. Aansluitend een verhaal van

Tim de Haan. Thomas speelde the last post op zijn

saxofoon met daarna  een minuut stilte.

Vervolg op volgende pagina…
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https://youtu.be/CfKbtbvhocw


Geertje vertelde haar familieverhaal bij haar

kunstwerk dat gaat over familie die gedeporteerd

werd. Merieke Bredewold vertelde vanuit het

comité 4 en 5 mei over hoe belangrijk herdenken

is. Ruby en Sara die hun eigen verhaal vertelden

aan hun leeftijdsgenoten. Liv zong prachtig

Imagine, begeleid op de gitaar door Anna. Het was

een mooie opening waar menigeen kippenvel van

kreeg en sommige een traantje moesten

wegpinken. Trots op onze leerlingen!

Via deze link kunt u een mooie samenvatting van

Noordkop Centraal terugkijken.

Ouder-thema-avond

Voor het eerst sinds een aantal jaren was het weer

eens mogelijk om een ouder-thema-avond te

organiseren voor alle locaties gezamenlijk.

De opkomst viel iets lager uit dan het aantal

aanmeldingen dat binnen was gekomen, maar op

dat puntje na was de avond zeer geslaagd. Simone

Belt van de organisatie helpwanted.nl nam ons

mee in de wereld van sexting, het verschil tussen

sexting en online sexueel misbruik en seksuele of

financiële sextortion (voor wie de term niet kent:

hier staat het kort en duidelijk uitgelegd).

Naast veel interactie met het publiek kwamen er

ook een hoop feiten voorbij waarvan de meeste

aanwezigen zich niet bewust waren voor ze deze

avond bijwoonden. Bijvoorbeeld dat sexuele

sextortion vrijwel alleen meisjes overkomt, en

financiële sextortion vrijwel uitsluitend jongens.

Plus dat dat laatste vaak binnen een half uur nadat

mensen elkaar online hebben leren kennen

plaatsvindt… (dus: elkaar online ontmoeten, foto’s

delen en daarvoor afgeperst worden).

Dat helpwanted.nl in een behoefte voorziet is

duidelijk: ze geven dagelijks een groot aantal

mensen advies (overigens zowel aan slachtoffers,

als ouders of mentoren van). Ook hebben zij met

veel social media platforms korte lijntjes, waardoor

het hen vaak wel lukt om een account of foto te

laten verwijderen. Voor iedereen die de avond

gemist heeft, maar nog wel graag een idee krijgt

van wat er is besproken: dit is de link naar de

gebruikte prezi.

“Olympisch” succes!

Op een zon–

overgoten

Papendal

streden vrijdag

10 juni meer

dan 6000

leerlingen uit

het gehele

land om de

felbegeerde

olympische eretitels, tijdens Olympic Moves, de

grootste schoolsport- competitie van Nederland.

Zo’n 55 daarvan waren onze Regius toppers!

Na een spetterende opening op het prachtig

aangeklede binnenterrein werd het tijd voor

sportieve actie in en om Papendal.

Het Regius College kwam in actie op verschillende

onderdelen: Streetdance, basketbal, zaalvoetbal en

handbal. Vooral in deze laatste sport had het

Regius College een naam hoog te houden.

Het handbalteam van leerjaar 3/4 vocht zich onder

aanvoering van coach Pien Bierhaalder (en

assistent Freek Aalmoes, 42 interlands!) naar een

mooie zilveren medaille.

De jongste meiden (leerjaar 1/2) schoten uit de

startblokken en zijn pas weer gestopt na de finale!

Na een eerdere tweede en derde plaats dan nu

eindelijk de eerste gouden medaille voor de

coaches Winonah en Natasja. De vele uren die ze in

dit team hebben gestoken heeft zich dus

uitbetaald.Top gedaan!

Deze geslaagde Olympische editie belooft veel

voor volgend jaar. Coaches en leerlingen bedankt!

Zelfbenoemd Chef de Mission, Bas Buchwaldt
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https://www.youtube.com/watch?v=_lOsiyxFXoI
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2308732-bende-opgepakt-die-jongens-bedreigde-voor-geld-met-naaktfoto-s.html
https://prezi.com/view/jamWvQArOA5NfZOSKHqE

