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Voor meer informatie kunt 

u ook de website en onze 

sociale media in de gaten 

houden. 

 

www.esdalcollege.nl 
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Oosterhesselen  

 

 

 

In dit nummer 

Nieuwsbrief Esdal College  
Oosterhesselen 
Schooljaar 2020-2021    
Nummer 1 

De afgelopen maanden 

M 
aandag 16 maart 2019 zou een gewone schooldag zijn. 
Toch zit ik die morgen zonder leerlingen op school. 
Slechts een paar collega's zijn aanwezig.  

 
Nederland is in de greep van Corona en scholen moeten dicht. 
Hoe gaan we dat aanpakken? We maken kennis met Google Meet en 
proberen zo snel mogelijk iets voor leerlingen op te zetten. 
 
Na een paar dagen wordt er weer les gegeven via Google Meet. Wat 
ben ik trots op mijn team dat ze dit zo snel hebben opgepakt. Na-
tuurlijk gaat het allemaal niet in één keer goed, maar online lesgeven 
heeft niemand in zijn studie gehad. Na een paar weken gaan we de 
leerlingen echt missen en het rare is dat de leerlingen ons ook mis-
sen. 
 
We hebben geprobeerd het jaar zo goed mogelijk af te ronden. 
Het heeft ons wel creatief gemaakt. We hebben paaseitjes rond ge-
bracht om de leerlingen een hart onder de riem te steken, de exa-
menleerlingen hebben een ontbijtje gekregen op de dag van de exa-
menuitslagen en we hebben voor de diplomering een drive-thru ge-
organiseerd. 
 
Gelukkig mogen de leerlingen nu weer naar school, maar het blijft 
spannend door weer een toename van besmettingen. 
Dit is een periode in het onderwijs die we nooit zullen vergeten. 

 
Mevr. Schrik 

Belangrijk! 

O 
p 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, wer-

kende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben. 

De beslisboom dekt niet alle situaties, het gaat bijvoorbeeld om de situatie hoe te handelen bij klachten 

maar niet hoe te handelen bij een positieve test. Het vo-protocol is daarin allesomvattend en altijd lei-

dend. 

Deze beslisboom kunt u vinden op bladzijde 3 in deze nieuwsbrief.  
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Afscheidsgroet van onze directrice 

Beste ouders, dag leerlingen, 

 

N 
et iets meer dan een jaar heb ik mij locatiedirecteur van Esdal Borger en 
Oosterhesselen mogen noemen. Met trots. Ik voelde mij vanaf de start trots 
op de vestigingen, op jullie (de leerlingen), op mijn collega’s en vooral op de 

aandacht die iedereen voor elkaar heeft.  

Leerlingen die mij al snel gedag groeten, ouders die hun ideeën mailen, collega’s die 
meedenken over hoe alles beter en leuker kan.  

 

Mijn ambitie was uiteraard om nog vele jaren bij het Esdal te blijven werken. Twee 
redenen hebben mij echter anders doen besluiten. Allereerst merkte ik dat mijn en-
thousiasme voor het vak van leidinggevende afnam. Na jaren gewerkt te hebben als 
leidinggevende blijkt mijn veerkracht minder te worden. Daarnaast deed zich de bij-
zondere omstandigheid voor dat ik een baan als trainer/opleider kreeg aangeboden. 
Deze baan ambieer ik al geruime tijd maar een overstap was voor mij nooit een op-
tie. Nu wel.  

Ik word in eerste instantie opgevolgd door Bas Westerhof. Een collega die ik uit een 
ver verleden ken en ik weet zeker dat hij door jullie goed ontvangen wordt en dat hij 
het werk op prettige wijze zal voortzetten.  

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor het ver-
trouwen dat jullie in mij hebben gehad. Ik heb vooral 
erg genoten van jullie, de leerlingen. En weet dat je een 
geweldig lerarenteam om je heen hebt. Soms zijn ze 
wat vervelend en zeuren ze maar als je heel eerlijk bent 
dan weet je waarom ze dat doen. Heb een goede tijd 
nog samen en het ga jullie en u allen goed.  

 

Karin Elferink 

Locatie directeur Esdal College Oosterhesselen en Bor-
ger 
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november 2020 

ma di wo do vr za zo 

      1 

2 19.30 ouder-

raad 

3 Einde tenta-

menweek klas 4 

4 5 6 7 8 

9 Ontwikkeldag 

(leerlingen vrij) 

10 Esdal infor-

matief 

11 Workshop 

muziek, CKV 3AB 

12  13 14 15 

16 17 18 19 20 Money Ways 

klas 3AB en tk 

21 22 

23 24 25 26 27 Money Ways 

klas 3AB en tk 

28 29 

30       

Belangrijke data 

Datums zijn onder voorbehoud en kunnen dus nog gewijzigd worden indien dat nodig 

oktober 2020 

ma di wo do vr za zo 

   1 2 3 4 Dierendag 

5 6 7 8 9 10 11 

12 

Herfstvakantie 

13 

Herfstvakantie 

14 

Herfstvakantie 

15 

Herfstvakantie 

16 

Herfstvakantie 

17 

Herfstvakantie 

18 

Herfstvakantie 

19 Start profiel-

werkstuk klas 4C 

20 21 22 23 24 25 

26  8.30 Herkan-

sing 1 klas 3 

27 28 Begin tenta-

menweek 1 klas 

4 

29  30  31 Halloween  
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december 2020 

ma di wo do vr za zo 

 1  2 3 4 12.30 Sinter-

klaasviering klas 

1, 2 en tk. 

5 Sinterklaas 6 

7 10 minu-

tengspreken 

8 10 minu-

tengspreken 

9 Begin toets-

week 2, klas 3 

10 11 12 13 

14 15 Einde toets-

week 2, klas 3 

16 17 Veilig Uitgaan 

klas 2 en tk. 

18 CKV-dag  19 20 

21` 

Kerstvakantie 

22 

Kerstvakantie 

23 

Kerstvakantie 

24 

Kerstvakantie 

25 1e Kerstdag 

Kerstvakantie 

26 2e Kerstdag 

Kerstvakantie 

27 

Kerstvakantie 

28 

Kerstvakantie 

29 

Kerstvakantie 

30 

Kerstvakantie 

31 Oudjaarsdag 

Kerstvakantie 

   

januari 2021 

ma di wo do vr za zo 

    1 Nieuwjaarsdag 

Kerstvakantie 

2 

Kerstvakantie 

3 

Kerstvakantie 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 8.30 klas 3 

Herkansing 2 

16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 Ontwikkeldag 

(leerlingen vrij) 

27 Begin tenta-

menweek 2, klas 

4 

28 29 30 31 

Belangrijke data 

Datums zijn onder voorbehoud en kunnen dus nog gewijzigd worden indien dat nodig 
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Leerlingbespreking.nl 

S 
inds het schooljaar 2019-2020  hebben we een nieuwe 
tool: www.leerlingbespreking.nl. Er is voor deze tool ge-
kozen, omdat de docenten de leerlingbesprekingen niet 

effectief genoeg vonden verlopen. Wegens het covid-19 virus is 
deze tool niet het hele schooljaar ingezet. Dit schooljaar willen 
we dit weer oppakken.  
 
De tool ‘leerlingbespreking.nl’ 
Met deze tool kunnen de vakdocenten aangeven hoe zij vinden 
dat de leerlingen zich inzetten bij hun in de les. Hierbij kunnen 
ze kiezen uit de zwarte academische baret, het groene duimpje, 
het oranje wijsvingertje en het rode uitroepteken. Waar bij de 
vakdocenten een opmerking kunnen/moeten schrijven en een 
mogelijke actie waarmee de leerling zijn/haar inzet kan verbete-
ren.  
 
De mentor krijgt vervolgens het volledige overzicht per leerling 
te zien. Hij of zij kan een algemeen beeld schetsen van de inzet 
van de leerling en de feedback van de vakdocenten delen met 
de leerling zelf.  
 
De leerling maakt vervolgens een actieplan (plan van aanpak) 
voor de vakken waar hij of zij slecht scoort op inzet en be-
spreekt deze vervolgens met de mentor.  
 
De bedoeling is om deze tool ook te gebruiken tijdens de 10 mi-
nutengesprekken en de leerling zelf kan de feedback ook aan 
zijn of haar ouders/verzorgers laten zien.  

Wilt u meer informatie? Kijk dan op 

www.leerlingbespreking.nl  
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Bijzondere momenten van het schooljaar 2019-2020 

H 
et is al weer even geleden, maar maan-

dag 2 maart vierden wij de officiële ope-

ning van onze (verbouwde) school en 

de verhuizing van de bibliotheek naar onze locatie. 

Na een verbouwing van een half jaar, waren de 

meeste grote werkzaamheden eindelijk klaar. De 

openingshandeling werd verricht door Jeroen Hui-

zing, wethouder van de gemeente Coevorden en 

Karin Elferink, de directrice van onze locatie. 

W 
egens het covid-19 virus is het schooljaar 2019-2020 heel anders verlopen dan ge-

pland. Dit merkte we ook bij de diplomering van klas 4. Ook dit moesten wij als school 

anders oppakken i.v.m. de covid-19 regels. Dit werd uiteindelijk de ‘Drive Thru’. Leer-

lingen werden gevraagd om ‘met mooie (versierde) auto’s te komen. Aan dit verzoek werd dan ook 

goed gehoor gegeven door de leerlingen, we hebben ‘super cars’, tractors en zelfs een vrachtwagen 

voorbij zien komen!  Bij het eindstation moesten de leerlingen wel even het voertuig  verlaten om 

hun handtekening te zetten en natuurlijk voor een foto-moment.  

 

Opening verbouwde school 

Drive Thru Diplomering 

We hebben als docententeam een erg gezellige mid-

dag en avond gehad. Voor ons was dit een onverge-

telijke diplomering, wij hopen dat dit natuurlijk ook 

geldt voor onze geslaagden.  
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Activiteiten 2020-2021 

Survivalrun klas 4 

D 
insdag 25 augustus heeft klas 4 

in de omgeving van Sleen gesur-

vivald. Het weer zat niet hele-

maal mee. De temperatuur liet ons een 

beetje in de steek en zeker als je een nat 

pak had, dan kon het nog best wel koud 

zijn. Dat mocht de pret niet drukken, want 

we hadden er een aantal fanatiekelingen 

tussen zitten! Leerlingen, maar ook docen-

ten deden goed mee.   

Sommige leerlingen hebben zich vrijwillig 

aangemeld (soms na enig aandringen) om 

door een duiker heen te zwemmen, onder 

de weg door met maar 20-30 cm om te 

ademen. Petje af voor deze leerlingen! 

Klas 3 kan zich wat ons betreft dan ook 

mentaal gaan voorbereiden. Dit was name-

lijk volgens school zeker voor herhaling 

vatbaar! 

De ‘Duiker’ 
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Activiteiten 2020-2021 

Beeldentuin klas 3 

Klas 4 & klas 1 

D 
onderdag 24 september heeft klas 

4 in het kader van D&P 

(dienstverlening en producten) 

een activiteit georganiseerd voor klas 1.  De 

leerlingen van klas 4 hebben met de leer-

lingen van klas 1 gevoetbald, gevolleybald en 

een potje touwtrekken gedaan.  

Als je mij vraagt is het niet helemaal eerlijk 

als je klas 1 laat touwtrekken tegen klas 4, 

ook niet als ze met 2 mensen extra mogen…  

D 
insdag 15 septem-

ber zijn de derde-

jaars  in het kader 

van CKV (Culturele Kunstzin-

nige Vorming) naar de Beel-

dentuin in Gees geweest. Ge-

lukkig hadden ze dit jaar het 

weer mee zitten!  


