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Voorwoord
De kerstvakantie is begonnen, het eerste rapport
is uitgedeeld en de eerste oudergesprekken zijn
achter de rug.

In het middagdeel nam prof. Fred Janssen, hoogleraar Didactiek aan de Universiteit Leiden, de docenten mee in de mogelijkheden om leerlingen uit
te dagen op hun eigen niveau door o.a. te werken

In deze nieuwsbrief kijken wij graag met u terug
op de eerste periode van dit schooljaar.

met ‘de hele taak eerst’. Het onderwijsondersteunend personeel hield zich bezig met een uitgebreide workshop met als thema loopbaanontwik-

Wij wensen u veel leesplezier en hele fijne feest-

keling.

dagen toe!
Na afloop van de dag waren de reacties overweJelle Klei en Annette van Diepen

gend positief en werd door de schoolleiding de

Sectordirectie vmbo/pro

intentie uitgesproken om er een jaarlijks
terugkerende dag van te maken.

Eerste Regiusbrede studiedag,
‘Regius Open’

Schooldiploma praktijkonderwijs nu ook

Op 11 oktober jl. vond de

landelijk erkend

eerste Regiusbrede studiedag

In onze regio lopen we al vier jaar voorop; op het

plaats met als titel;

Regius College krijgen de leerlingen van het

‘Regius Open: laten zien wat

praktijkonderwijs al een regionaal diploma. De

we samen kunnen’.

aandacht die het nu landelijk krijgt is mooi voor
onze leerlingen, ouders en school.

Alle medewerkers van het
Regius College namen deel

Minister Slob schrijft aan de Tweede Kamer dat hij

aan deze dag die opende met

dit wettelijk wil regelen. Leerlingen die deze vorm

een inspirerend betoog door

van voortgezet onderwijs hebben afgerond, ver-

gastspreker Ruud Veltenaar.

dienen volgens hem meer erkenning.

Hoe maken we ons onderwijs
meer toekomst- en mensge-

Volgens Slob hebben ook zij aan het einde van

richt en wat willen wij onze

hun middelbareschooltijd recht op een bewijs van

kinderen meegeven bij een

hun prestaties. "Leerlingen in het

levensverwachting van dik honderd jaar?

praktijkonderwijs willen net als andere leerlingen
laten zien wat zij kunnen", aldus Slob.

Na de geschetste vergezichten werd het
programma concreter doordat de collega’s in verschillende workshops uiteengingen om in kleinere
groepen aan het werk te gaan.

Een landelijk examen voor het praktijkonderwijs
komt er niet, omdat de leerlingen trajecten op
maat krijgen.
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De wet zal zo snel mogelijk ingevoerd worden,

Regius Concours 2018 is een initiatief van

maar Slob gaat alvast met de scholen in gesprek

Meesterlijk Schagen in samenwerking met het

met de bedoeling dat zij alvast beginnen met het

Regius College.

afgeven van schooldiploma's. In sommige regio's,
waaronder de regio Noord-Holland, werken de

Het doel is om muzikaal getalenteerde jonge

praktijkscholen al met diploma's. Over de precieze

mensen te stimuleren en te ondersteunen bij het

uitwerking van de diplomaplannen voert de

verder ontwikkelen van hun talent. De prijs van

minister de komende maanden gesprekken met

€500,00 is een bedrag dat gebruikt dient te wor-

allerlei betrokkenen partijen. We proberen minis-

den voor het verder ontwikkelen van het talent.

ter Slob ook in Schagen uit te nodigen.

Dit kan zijn in de vorm van lesgeld of de aanschaf
van instrumenten. Tevens gaf Meesterlijk Schagen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op onze website (onder organisatie/privacy) vindt
u alle relevante documenten rondom privacy. Dit
deel van de website wordt steeds verder aangevuld. Zo wordt op dit moment gewerkt aan een
folder over privacy voor onze leerlingen en de afronding van een verwerkingsregister. Dit register
vermeldt ondermeer welke persoonsgegevens wij
verwerken, op welke grondslagen deze verwerkingen zijn gebaseerd en hoe lang gegevens worden

aan dat zij jong muzikaal talent ook eventueel kan
helpen bij het financieren van een instrument.
Aan dit Regiusbrede concours deden talentvolle
muzikanten van alle locaties mee. Dat leverde een
zeer veelzijdig programma op met talenten op
allerlei muziekgebied. Onder andere een beatboxer; een klassiek saxofoniste, een singersongwriter, twee improviserende broers op piano
en saxofoon, een aantal zangeressen, een violist
met Ierse muziek en de winnaar die twee liederen

bewaard.

bracht van Dvořák en Bortniansky. Alle deelne-

Toestemming

zikale bestemming zij voor het prijzengeld had-

Voor een aantal zaken, zoals beeldmateriaal, zijn
wij volgens de AVG verplicht om u (als uw kind
jonger is dan 16 jaar) of uw zoon/dochter (16 jaar
en ouder) om toestemming te vragen. Onlangs
heeft u daartoe een mail van ons ontvangen met
het verzoek aan te geven waar u wel of geen toestemming voor verleent. Mocht u nog niet gereageerd hebben, dan willen wij u verzoeken dit alsnog te doen via de knoppen onderaan de mail. Via
deze mail kunt u gegeven toestemmingen te allen
tijde weer herzien. Binnenkort is e.e.a. ook in te
zien en te wijzigen via het ouderportaal.

mers hadden van tevoren aangegeven welke muden bedacht, maar er kon maar één de winnaar
zijn. De prijs werd uiteindelijk gewonnen door sopranist (mannelijke sopraan) Elim van Delft (4T).
Het geld wil hij gaan gebruiken voor kennismakingslessen bij een zangpedagoog in London.
De jury bestond uit oud-leerling Fleur Raateland,
jazzmuzikant Wouter Hakhoff en saxofoon-/
klarinetdocent René Woelders. Zij prezen alle leerlingen voor hun presentatie en moed om op te
treden en gaven de deelnemers goede en positieve feedback.

Al uw vragen of opmerkingen kunt u mailen naar
privacy@regiuscollege.nl.

Regius Concours: op jacht naar Regius
muziektalent
Op woensdag 21 november vond in het Scagontheater het eerste Regius Concours plaats. Een
avond waar vol overtuiging muziek werd gemaakt.
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Na deze succesvolle avond zal het Regius

langs kwam en de tijd nam vragen te beantwoor-

Concours zeker een vervolg krijgen en is het de

den!

bedoeling dit over drie jaar weer te organiseren.

Het was een zeer geslaagde dag wat vooral te
danken is aan het enorme enthousiasme van de
GSA groep. Het Regius College wil deze traditie zeker
voort blijven zetten, teneinde de bewustwording en
tolerantie bij onze leerlingen verder te vergroten.

Nao-robots op het Regius
Lang verwacht en eindelijk gekomen! Op dinsdag
16 oktober ging een groep collega's van alle locaties aan de slag met NAO-robots. Met behulp van
de aanwezige NAO's zijn de collega's in drie verschillende programma's gedoken waarmee de NAO
in de lessen ingezet kan worden. Niet als vervanger
Op de foto jury en winnaar: vlnr Fleur Raateland,
Elim van Delft, René Woelders, Wouter Hakhoff

Regius Concours dient overigens niet verward te
worden met de Regius Kroon, de muzikale talentenjacht die jaarlijks in het voorjaar gehouden
wordt.

Paarse vrijdag 14 december

van de docent, wel als betekenisvolle aanvulling op
de lessen.
Op de Hofstraat wordt de NAO robot sinds de
herfstvakantie af en toe in de lessen
techniek/robotica ingezet, op de Wilhelminalaan
heeft de sectie Frans de primeur. Als de robot inhoudelijk een goede aanvulling op de lessen kan
bieden, wordt het aantal robots wellicht uitgebreid.
Wordt vervolgd dus!

Paarse vrijdag is een dag waarop scholieren en
studenten door het dragen van de kleur paars op
school hun solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder
jaar op de tweede vrijdag van december gehouden, dit jaar op vrijdag 14 december.
Op het Regius College werd, zoals we al jaren
doen, op alle locaties extra aandacht gegeven aan
deze kleurrijke dag. Iedere klas kreeg een speciaal
gemaakte presentatie met een paar opdrachten en
de school was versierd waarbij zelfs de 'paarse
loper' was uitgerold.

Docenten tijdens de NAO-bijeenkomst

Stellingen als ‘Onze school is een veilige plek om
uit de kast te komen’ en ‘Homo is geen scheldwoord’ werden besproken en er was uiteraard veel
ruimte voor vragen, waarbij zelfs de burgemeester
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Vakantieregeling Regius College 2019-2020
Herfstvakantie : maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020
Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020
Meivakantie: woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag : maandag 1 juni 2020
Zomervakantie : maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020
In de vakantieregeling 2019-2020 is noodgedwongen gekozen voor een andere planning van de meivakantie dan we tot nu toe gewend zijn. De centraal vastgestelde meivakantie is in 2020 van maandag 27 april
t/m vrijdag 1 mei. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden en het Regius College doet dat.
Het ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: de week van 4 t/m 8 mei 2020. In deze week starten echter op donderdag 7 mei de centrale eindexamens. Wij kunnen ons derhalve niet aan deze adviesweek houden en hebben daarom diverse alternatieven bekeken. In goed overleg met de medezeggenschap en de andere VO-scholen in Noord-Holland Noord is ervoor gekozen de meivakantie te plannen van woensdag
22 april tot en met dinsdag 5 mei. Hierdoor kan ook de dag na Hemelvaart als vrije dag worden opgenomen.
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