
Voorwoord

Aan het einde van het schooljaar willen we

terugblikken op de ontwikkelingen en activiteiten

sinds het verschijnen van onze laatste nieuwsbrief

van december 2021.

Vlak voor de kerstvakantie moesten we in verband

met de oplopende besmettingen de deuren

sluiten voor de niet-examenleerlingen. Gelukkig

werd dit besluit na de kerstvakantie teruggedraaid

en konden we alle leerlingen weer op school

ontvangen. En met de versoepelingen kwam er

ook weer ruimte om activiteiten te organiseren.

Van een aantal activiteiten leest u verderop in

deze nieuwsbrief meer.

We begonnen het jaar 2022 met een nieuwe

samenwerking. Het Trinitas College en het Regius

College zijn per 1 januari 2022 bestuurlijk

gefuseerd en gaan verder onder de vlag van de

Pontis Onderwijsgroep. Door de fusie bundelen

we de gedeelde ambities ten aanzien van

onderwijskwaliteit, de breedte van het onderwijs-

aanbod, de kwaliteit van de ondersteunende

diensten en aantrekkelijk werkgeverschap.

Zoals ook in deze nieuwsbrief te lezen valt, staat

het onderwijs nooit stil. Aan het einde van het jaar

kijken we terug op en stellen we het onderwijs

daar waar nodig bij. Zo kunt u lezen wat de

uitslag is van de enquête die we uitgezet hebben

bij leerlingen en docenten over onze HOS-aula. De

suggesties tot verbetering nemen we mee in het

nieuwe schooljaar.

Maar nu gaan we eerst allemaal opladen tijdens

de vakantie. Namens alle collega’s wensen wij u

een ontspannen vakantie!

Ingrid Tjio en Frank Broersen

directie havo/vwo

Wederom een hoog

slagingspercentage

Slagingspercentage na tijdvak 2:

havo: 95 %

vwo: 97 %

We zijn heel tevreden met deze resultaten! Dank

aan een ieder die aan deze mooie percentages

heeft bijgedragen!

Stickers hulpverlening op de toiletten

Sinds enige tijd zijn er stickers in de vorm van

handen op de binnenzijde van de deuren van de

wc’s van de leerlingen geplakt.

Op de stickers staan QR codes die verwijzen naar

hulpverlenende instanties. Leerlingen die hulp

nodig hebben en de stap om naar een van onze

begeleiders te stappen te groot vinden, kunnen zo

de websites van deze instanties bezoeken zonder

dat anderen dat zien.

Er wordt ook hard gewerkt aan een poster met

verwijzingen naar hulpverlenende instanties en

vertrouwenspersonen. Daarnaast zijn we bezig

een pagina op de website te ontwikkelen.
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Ouder-thema-avond

Voor het eerst sinds een

aantal jaren was het weer

eens mogelijk om voor

alle locaties gezamenlijk

een ouder-thema-avond te organiseren.

De opkomst viel iets lager uit dan het aantal

aanmeldingen, 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.

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. Zo dachten veel van de

aanwezigen bijvoorbeeld dat sexuele sextortion

vrijwel alleen meisjes overkomt, en financiële

sextortion vrijwel uitsluitend jongens. Ook weten

veel mensen niet dat financiële sextorsion 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 leerlingen). Ook heeft

de organisatie met veel social media platforms

korte lijntjes, wat het vaak mogelijk maakt 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.

Veel publiciteit voor havo

profielwerkstuk (PWS) over schrijven

kinderboek

Voor hun havo profielwerkstuk (PWS) kozen de

leerlingen Daniëlle de Boer en Jil Mandemaker om

onderzoek te doen naar wat er voor nodig is om

een goed kinderboek te schrijven én ze schreven

ieder een kinderboek. Het eindresultaat leverde

hen een dikke tien op!

Het duo kreeg de PWS-prijs op school én de

landelijke prijs van Levende Talen Nederlands. Ze

stonden dit jaar reeds twee keer in de krant en

afgelopen zaterdag waren de kersverse winnaars

op radio 1 in 'Taalstaat' van Frits Spits te horen.

Bekijk/beluister het fragment.

Gerbrig van Brug - docent Nederlands

1 jaar “hossen”: een

terugblik

Achter ons ligt het eerste

schooljaar waarin leerlingen

iedere middag in de aula konden ‘hossen’, hun

Huiswerk Op School konden maken. Hossen op

het Regius is: werken in een rustige omgeving

waarbij experts - veelal oud-leerlingen van onze

school - beschikbaar zijn om de lesstof nog een

keer uit te leggen of te helpen bij het maken van

vragen en opdrachten. Daarnaast werd er in de

HOS-aula wekelijks studiebegeleiding aan-

geboden.

De ervaringen van het afgelopen schooljaar zijn

positief, zo blijkt mede uit een onlangs gehouden

enquête waaraan ruim 600 leerlingen deelnamen.

Ruim 80% van de respondenten heeft wel eens

gehost: ruim 40% wil dat ook volgend schooljaar

gaan doen en een bijna net zo grote groep

overweegt het.

De redenen waarom leerlingen hossen lopen

uiteen, zien we. De één vindt het prettig om in

een rustige omgeving een boek te kunnen lezen,

de ander wil samen met een expert en onder het

genot van een kopje thee nog wat sommetjes

oefenen of die lastige theorie nog een keer

uitgelegd krijgen en overhoord worden.

Van de hossende leerlingen maakte ongeveer de

helft één of meerdere keren gebruik van de hulp

van experts. Leerlingen die dat deden, zijn daar

bijna allemaal (94%) positief over. Omdat de toets

bijvoorbeeld verrassend goed ging na het oefenen

met de expert. Of omdat het huiswerk bijna

allemaal goed was, doordat de lesstof nog een

keer was doorgenomen.

Uit de leerlingenenquête en een inventarisatie

onder docenten bleek dat er nog wensen en

ideeën leven om het hossen te verbeteren: over de

openingstijden, de locatie en de herkenbaarheid

van de experts. Met deze input zijn we volop

bezig om het hossen komend schooljaar nog

beter af te stemmen op de wensen van de

leerlingen. Want dat het hossen blijft, dat is zeker!

Mik Leijsius - docent Nederlands
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Acht tradities in een uur

Op 22 juni kwamen, na het centrale deel van de

informatie avond voor de nieuwe brugklas-ouders,

als een goed geoliede machine de gymnasiasten

met familieleden (onder wie een oma van 96!) de

oude aula binnen voor een live voorstelling van

Theatergroep Aluin.

Binnen één uur kwamen Ifigeneia, Elektra, de

Oresteia (Agamemnon & de Eumeniden, Medea,

Oidipous, Antigone en de Bakchanten voorbij

gevlogen. Drie acteurs speelden alle rollen, en

deden dat met zoveel overtuiging dat het ook

voor iedereen goed te volgen was wie wie speelde.

Na afloop was er nog gelegenheid voor het

publiek om vragen te stellen aan de acteurs en

vice versa.

Iedereen, van jong tot oud, heeft genoten van de

voorstelling.

Docenten klassieke talen

Regenboogprullenbak

In navolging van het regenboogvoetpad bij het

station zijn we als Regius College, de GSA (Gender

and Sexuality Alliance) afdelingen van de school

en de gemeente op zoek gegaan naar een mooie

regenboog-uiting op de campus.

Ons oog viel daarbij op de opvallende

prullenbakken die vanuit iedere hoek van de

campus zichtbaar zijn. Er staan nu drie mooie

regenboogprullenbakken op de campus zodat

iedereen kan zien dat je op het Regius College

altijd jezelf mag zijn. Wie je ook bent en van wie

je ook houdt.

“Olympisch” succes!

Op een zonovergoten 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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Regius Debaters maken comeback op

de Benelux competitie

Zaterdag 12 maart zijn wij met een kleine

vertegenwoordiging van onze debatclub in het

Regius-busje naar Dordrecht afgereisd voor weer

een eerste fysieke bijeenkomst van de Benelux

debatcompetitie. Ons doel: plezier hebben én er

veel van leren.

Want behalve dat het voor sommigen twee jaar

geleden was dat ze voor het laatst voor een jury

stonden, was het voor de helft van het team de

eerste keer dat ze aan een dergelijk evenement

deelnamen.

De dag bestond uit drie debatrondes tegen

wisselende teams. Bij het eerste debat tegen een

school uit Haarlemmermeer was de spanning

goed te merken: verkrampte kaken, wiebelende

voeten, zinnen die er niet lekker uit kwamen…

kortom: enorm leerzaam. We verloren de ronde.

Omdat er na elk debat uitgebreide en

constructieve feedback werd gegeven door de

juryleden, wisten we waar we aan konden werken

voor de volgende ronde.

Die volgende ronde was dan ook meteen tegen

het team van de school waar het toernooi zich

afspeelde: doorgewinterde NK finalisten met

zelfgedrukte spiekbriefkaartjes die een

thuiswedstrijd speelden. Maar ons team liet zich

niet kennen. Letterlijk alle verbeterpunten van de

feedback werden toegepast en de tegenstanders

werden met beheerste bewoordingen in de

argumentatieve hoek gedreven. De winst ging

naar ons – over comebacks gesproken!

Vanaf toen ging het als vanzelf. Ook de laatste

debatronde werd gewonnen en we hebben de

vierde plaats behaald! Helaas net geen plaats op

het podium, maar wel een prestatie om enorm

trots op te zijn.

In de volgende toernooien kunnen we gaan

strijden om een plek in de finale, waar ook teams

uit België en Suriname aan zullen deelnemen.

O, en onze tegenstanders uit Haarlemmermeer?

Daar zijn we in de loop van de dag goede

vrienden mee geworden. Wie weet gaan we nog

een keer samen oefenen – de contactgegevens

zijn in ieder geval uitgewisseld.

Jeffrey Pijpers - leraar Nederlands

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 de leerlingen 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. En mochten als kroon

op deze prestatie optreden bij het Regius 1, 2, 3

feest!

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 - docent muziek

Technologielokaal Regius College

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!
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Spetterend examenconcert

Half maart hebben de leerlingen met het kunstvak

muziek in hun profiel een prachtig programma

uitgevoerd.

Het was voor de leerlingen behoorlijk spannend

omdat het door corona hun eerste optreden in de

aula met bezoekers was. De laatste geplande

voorstelling moesten we nog op de dag zelf

cancelen vanwege de op diezelfde dag

uitgevaardigde maatregelen.

Het repertoire was behoorlijk afwisselend. Na een

prachtig begin van het koor met Shosholoza,

werden we meegenomen naar muziek uit de

sixties (Apache door Daniel, Mira en Marleen) en

seventies (Hey Jude door Ninotsja, Marleen, Sarah,

Faye en Annabel). Zoë kreeg de hele zaal stil met

“Toen ik je zag”. Ook Flanders Fields was erg

indrukwekkend gezien de situatie in Oekraïne. Dit

was ook het goede moment om het publiek te

attenderen op de QR-code op het programma

waarmee de aanwezigen een donatie konden doen

aan de digitale collectebus van giro 555.

Het niveau bleef ook na de pauze hoog met

“Claire de Lune” van Ilja en Faye die onder

begeleiding van Frans “ My funny Valentine” ten

gehore bracht. Het geheel werd afgesloten met

een feestelijk “Country roads”.

Dit jaar was de presentatie bij

wijze van uitzondering in handen

van muziekdocent Frans Oud.

Normaal gesproken zou een

leerling de verschillende

onderdelen aan elkaar praten,

maar omdat dit, vanwege zijn

aanstaande pensionering, de

laatste muziekavond voor Frans

was, hadden de leerlingen hem gevraagd die rol

op zich te nemen.

Het was fijn dat de muziekavond door kon gaan.

Niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de

bezoekers was het weer top!

Ingrid Tjio

10e editie 1-2-3 feest een groot succes!

Na drie lange jaren wachten, was het donderdag

16 juni dan eindelijk zover; het 1-2-3 feest voor

alle 1e, 2e en 3e-klassers van het Regius College.

Geen van de leerlingen had het ooit meegemaakt.

Rond de klok van 19.00 uur begon zich

voorzichtig een rij te vormen voor de Alpha in

Schagen. Vanaf het moment dat de eerste leerling

binnen was werden alle records gebroken. Maar

liefst 1445 leerlingen hebben Alpha compleet op

zijn kop gezet. Het was druk, heel warm (voor

sommige te warm) en er werd keihard gefeest.

De tropische aankleding van de zaal zorgde voor

een echte ‘beach vibe’. Veel leerlingen kregen bij

binnenkomst een bloemenslinger.

De huis-DJ had de zaal goed opgewarmd voor Paul

Sinha. Daarna was het de beurt aan de Mystery

Guest “Sjaak” en het slotakkoord was aan Bizzey.

Deze artiesten stonden echter in het niet bij onze

eigen talenten. Liv Steur zong het kippenvel op de

armen bij de bezoekers met het nummer ‘Control’

van Zoe Wees. Zij werd begeleid door Thomas

Keizer op de piano. Liv sloot later aan bij Cas die

een danceversie van ‘Running Up That Hill’ zong.

Tussendoor en vooral aan het einde van de set

heeft Thomas Keizer laten horen waarom hij de

terechte winnaar van de Regius Kroon is. Met zijn

saxofoon in de handen speelde hij de hele zaal

plat. Deze vier toppers zorgden voor een absoluut

hoogtepunt van de avond!

De zaal liep rond 23.00 uur geleidelijk leeg. Bij de

voordeur verlieten veel blije, bezwete koppies de

Alpha en daar doen we het voor!

Een legendarische editie, op naar de volgende!

Ruben Bootsman en Agaath Bosma Ruiter
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