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1. Activiteitenoverzicht; jaarplanning
Onderstaand de belangrijkste activiteiten in de maanden december t/m februari. Een volledig overzicht is te vinden op
de website van de school: Organisatie > Jaarplanning.
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag

5 december
6 december
12 december
14 december
18 december
21 december
25 december
11 januari
12 januari
22 januari
24 januari
1 februari
7 februari
12 februari
20 februari
21 februari
23 februari
24 februari
27 februari
28 februari

Korte schooldag: periodeonderwijs, daarna sinterklaasviering per klas
Oudergesprekken 1
Oudergesprekken 2
Oudergesprekken 3
Oudergesprekken 4
Kerstspelen voor ouders / belangstellenden op vrijeschool Meander (Celebesstraat 12)
Kerstvakantie t/m vrijdag 5 januari 2018
Driekoningenspel voor leerlingen overdag
Driekoningenspel en nieuwjaarsreceptie voor ouders en belangstellenden (20.00 uur)
Toetsweek 2 (t/m vrijdag 26 januari)
Ouderkring 3
Koorrepetities va. 13.00 uur
Schoolconcertdag. Twee concerten: 16.30u en 20.00u Concertgebouw de Vereeniging
Voorjaarsvakantie t/m vrijdag 16 februari
Korte schooldag: ’s middags voortgangsvergaderingen
Geen lessen: voortgangsvergaderingen
Uitreiking rapportage 2 en SE-lijsten
Open dag (verplichte schooldag)
Gehele dag kunstpresentaties 11e en 12e klassen
Vrije dag na open dag. Geen lessen

2. Reminders
- Houd uw e-mailadres in Magister up to date. Wijzigingen (ook telefoonnummers) graag doorgeven aan de school.
- Wachtwoord vergeten? Vul het formulier in!
- Magister@sgvvs.nl is een noreply-adres. Gebruik voor algemene berichten aan de school post@kgcnijmegen.nl
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3. Personeel
Er ontstaan per 1 januari twee kleine vacatures voor de vakken Engels en Frans. Vacature Frans: per 1 januari 2018 zijn
we op zoek naar een nieuwe collega Frans. Het gaat om lessen aan de eerste twee leerjaren (gemengde brugklassen).
Omvang: 0,3 fte. Inschaling in LB. Eveneens per 1 januari 2018 zijn we op zoek naar een nieuwe collega Engels. Het
gaat om de vaklessen aan het 3e leerjaar havo/vwo. Omvang: 0,25 fte. Inschaling in LB. Reacties voorzien van CV naar
j.vandieten@kgcnijmegen.nl
En wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons een dag per week (of 2 halve dagen) in de schoolkantine kan
ondersteunen. Een vrijwilligersvergoeding behoort tot de mogelijkheden. Wie interesse heeft kan contact opnemen met
Jolanda van Dieten: j.vandieten@kgcnijmegen.nl
Een van de docenten Duits is al sinds enige tijd afwezig i.v.m. aan een burn-out gerelateerde klachten. Alle lessen
worden vervangen. Een van de docenten toneel / drama heeft i.v.m. een bekkeninstabiliteit haar zwangerschapsverlof
vervroegd moeten opnemen. Alle lessen worden vervangen.
In de mededelingen van september zijn de docenten genoemd die dit schooljaar gestart zijn op het Karel de Grote
College. Daarbij ontbrak de naam van één collega, die vorig jaar al een aantal lessen had vervangen voor het van
scheikunde.

4. Eerste rapportage zevendeklassers
Op vrijdag 1 december hebben de leerlingen van de 7e klassen het eerste rapport van het schooljaar 2017-2018
ontvangen. Dit is de eerste van de twee tussentijdse rapportages over de voortgang van de leerlingen. Aan het eind van
het schooljaar ontvangen de leerlingen een jaargetuigschrift. Tevens kregen de leerlingen een map die de verdere
schooltijd dienst doet voor het bewaren van de rapportages en (later) de cijferlijsten. In vergelijking met de rapportage
van de (vrije)basisschool zijn met name de najaars- en voorjaarsrapporten wat zakelijker van opzet. Wel hebben we
gekozen om de beoordelingen (ook) in woorden te formuleren en niet in cijfers uit te drukken. Bovendien zijn in klas 7
de beoordelingen nog niet gerelateerd aan het adviesniveau van de basisschool; dit gebeurt pas vanaf klas 8. Heeft u
vragen over de rapportage dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.

5. Uitnodiging kerstspelen
Traditiegetrouw boden we leerlingen, ouders en belangstellenden de drie zogenaamde kerstspelen aan, gespeeld door
medewerkers van de vrijescholen in Nijmegen. De leerlingen zien de spelen onder schooltijd, als lesvervangende
activiteit. Ouders en andere belangstellenden zijn welkom op twee avonden, voor en na de kerstvakantie. Deze kerstspelen uit Oberufer vormen samen een drieluik, bestaande uit het Paradijsspel, Kerstspel en Driekoningenspel. Tot voor
kort werkten vrijeschool Meander en het Karel de Grote College samen in de productie van deze spelen. De opvoeringen
voor de leerlingen werden steeds moeilijker te realiseren, vanwege de leerlingenaantallen van beide scholen en de
geringe capaciteit van onze toneelzaal. Andere locaties bleken niet geschikt of betaalbaar. En inhoudelijk hadden beide
scholen in toenemende mate de wens om de spelen qua regie af te stemmen op hun doelgroep. Daarbij bleken de
inzichten en wensen steeds minder goed verenigbaar. Een spel voor de jongste leerlingen van het basisonderwijs ziet er
immers anders uit dan een spel voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Het KGC werkt al enkele jaren aan de
ontwikkeling van een alternatief voor het Paradijsspel waarin d.m.v. euritmie op woord en muziek de Genesis wordt
verbeeld. De leerlingen zien deze korte voorstelling op maandag 11 december. Het kerstspel zal op woensdag 20
december overdag voor de leerlingen worden gespeeld. Zij zullen het spel zien dat leerlingen uit de hogere klassen
hebben ingestudeerd om te spelen voor de kleuters van vrijeschool Meander. In verband met de capaciteit van de zaal
wordt het spel drie maal gespeeld deze dag. De lessen gaan zo veel mogelijk door. Op donderdag 21 december om 20.00
uur zullen het traditionele paradijs- en kerstspel (gespeeld door collega’s van vrijeschool Meander) voor ouders, oudleerlingen en belangstellenden voor het eerst te zien zijn op de nieuwe locatie van vrijeschool Meander op de
Celebesstraat 12. Wij nodigen u van harte uit voor deze avondopvoering, die een mooie opmaat kan zijn voor het
kerstfeest. Vrijdag 22 december is de laatste schooldag van het kalenderjaar 2017. Op deze dag hebben de leerlingen
periodeonderwijs en kerstviering door en voor de leerlingen en leerkrachten. De schooldag eindigt ± 12.30 uur.
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6. Driekoningenspel; nieuwjaarsreceptie
De leerlingen zien het Driekoningenspel op donderdag 11 januari 2018. Het Driekoningenspel zal voor ouders, oudleerlingen en andere belangstellenden worden gespeeld op vrijdag 12 januari (aanvang 20.00 uur), gevolgd door de
traditionele nieuwjaarsreceptie die u door de school wordt aangeboden; bij sfeervol kaarslicht bieden we u graag een
hapje en een drankje aan. Wij hopen velen van u op 12 januari te mogen begroeten!

7. Organisatie oudergesprekken
De roostermaker en de ICT-ers hebben hun uiterste best gedaan om de organisatie van de oudergesprekken zo goed
mogelijk te verzorgen. Vorig schooljaar liep dit niet geheel tot onze tevredenheid; het lijkt dat we dit jaar een flinke
verbeterslag hebben gemaakt.
Op vrijdag 17-11 (4 dagen voor sluiting) hadden zich 519 ouders ingeschreven; 153 niet ingeschreven.
Op maandag 20-11 (1 dag voor sluiting) om 10.00 uur hadden zich 533 ouders wel en 139 niet ingeschreven.
Op maandag 20-11 (1 avond voor sluiting) om 22.30 hadden zich 545 ouders wel en 127 niet ingeschreven.
Uiteindelijk hebben zich 548 ouders wel en 121 niet ingeschreven.
Ouders konden 1 avond kiezen waarop zij niet beschikbaar waren, net zoals de docenten. 225 ouders hebben zich hier
niet aan gehouden en hebben zich 2 of 3 avonden niet beschikbaar gesteld. Wij gaan in overleg met de ouderkring of we
deze optie blijven aanbieden. Desondanks zijn slechts 37 ouders ingeroosterd op een dag waarop zij aangaven niet
beschikbaar te zijn. Alle ouders die zich aan de regels hebben gehouden zijn niet ingeroosterd op een dag waarop zij
zich niet beschikbaar gesteld hebben. Helaas konden niet alle voorkeuren voor vroeg of laat op de avond worden
gehonoreerd. We hopen hiermee e.e.a. goed verzorgd te hebben; feedback is altijd welkom via post@kgcnijmegen.nl

8. Loopbaanoriëntatie
Yubu en hulp van ouders bij LOB. Vanuit het decanaat is er gekozen voor een nieuwe LOB-methode (loopbaanoriëntatie
en begeleiding), en wel Yubu. Dit als vervanger voor Koerswijzer en Decaan.net. We denken dat deze methode beter bij
de leerlingen aansluit en daardoor ook meer van nut is. We hopen dat leerlingen bewuster met hun keuzeproces zullen
omgaan. Leerlingen hebben via internet toegang tot hun loopbaandossier en ze werken per jaar toe naar een
presentatie/pitch van hun kwaliteiten, motieven en keuzes die dat jaar gemaakt zijn.
Ouders kunnen daarbij ondersteunen door regelmatig samen met hun zoon of dochter naar het loopbaandossier te kijken
en het hier over te hebben. In sommige jaren zullen er opdrachten zijn waarbij ouders ook worden ingeschakeld. Veel
plezier hiermee! (de decanen: Diana Michel, Ricardo Schenker en Annemarie Lammers)

9. Schoolconcert
Op woensdag 7 februari vindt het traditionele jaarlijkse schoolconcert plaats in Concertgebouw de Vereeniging. Dit jaar
met zelfs een middag- én een avondconcert! Het middagconcert begint om 16.30 uur en het avondconcert om 20.00
uur. Ook nieuw dit jaar is dat álle 7e klassen mee zullen doen, des te meer reden om te komen kijken en luisteren!
Begeleid door het Parnassus ensemble zal het bovenbouwkoor het requiem van Cherubini uitvoeren. Dit in samenwerking
met een kamerkoor van docenten en leerlingen, maar ook de 7e klassen vervullen een mooie rol in dit prachtige
muziekstuk. Hiernaast zullen ook swingende en rustigere popnummers gezongen worden: voor ieder wat wils! De ouders
van de zevendeklassers krijgen binnenkort meer informatie over de organisatie van de gehele dag. Alle ouders,
leerlingen en belangstellenden vernemen binnenkort hoe via de website van de Stadsschouwburg en de Vereeniging
kaarten kunnen worden besteld. Wees erbij, dit spektakel wil je niet missen!
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10. Luxeverzuim
Op verzoek van Bureau Leerplicht van de Gemeente Nijmegen brengen wij onderstaande onder de aandacht van de
ouders. Bureau Leerplicht geeft de volgende waarschuwing af over zogenaamd luxeverzuim. Alle kinderen in Nederland
hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven
van school. Toch gebeurt het regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder
op vakantie te gaan. Dit noemen we luxeverzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken. Zie verder op de website van
de school.

11. Lengte schooldag
Met instemming van de medezeggenschapsraad is een detail in de regeling omtrent de aanwezigheid van leerlingen
aangepast aan de nieuwe situatie van lestijden. Artikel 17.7 luidt nu: “een reguliere schooldag gaat altijd door, ook al
staat er maar één les op het dagrooster. De roostermaker streeft er wel naar dat er op een schooldag altijd minstens
twee lessen zijn, desnoods door het laten verzorgen van lessen die voor die dag niet op het lesrooster staan. De
verplichting tot aanwezigheid bij minimaal één les blijft onverkort gehandhaafd, ongeacht de reistijd van de leerling.”
Door technische problemen (bij het exporteren van de lesroosters van het roosterprogramma Untis naar Magister) komt
het soms voor dat het rooster van leerlingen in Magister niet klopt. Het rooster dat op de website staat onder lesrooster
leerlingen is leidend. In het dagrooster leerlingen (onder ‘roosterwijzigingen’) staan de roosterwijzigingen van de
betreffende dag. Als er geen wijzigingen staan in het dagrooster op de website, dan gaan alle lessen van reguliere het
lesrooster door, ook al staat er misschien in Magister dat een les zou uitvallen.

12. Ziekmelden van leerlingen
Het komt regelmatig voor dat leerlingen door hun ouders niet op de juiste wijze worden afgemeld. Ziekmeldingen en
andere afwezigheidsmeldingen willen we bijvoorbeeld niet via e-mail, omdat dit fraudegevoelig is. In de schoolgids en
op de website staat, hoe de leerlingen afgemeld moeten worden. Hieronder een samenvatting.
Ziekte. Mondeling via de absentiemelder liefst voor 9.00 uur; tel. 024 - 3 820 462. Zieke leerlingen die niet voor of op
de dag zelf zijn ziekgemeld door ouders, worden als ongeoorloofd afwezig geregistreerd. Wanneer uw zoon/dochter uw
toestemming heeft om - als het niet meer gaat - in de loop van de dag i.v.m. ziekte naar huis te gaan, graag vooraf een
handgeschreven briefje met datum, klas, voor- en achternaam meegeven. Dit briefje neemt de leerling mee naar de
teamleider die toestemming kan verlenen om naar huis te gaan. De teamleider neemt doorgaans contact op met een van
de ouders. Het is voor ons erg makkelijk dat een leerling door de ouders via een briefje weer beter gemeld wordt
wanneer hij of zij na een ziekteperiode weer naar school gaat.
Vermoeidheid. Leerlingen waarvan de ouders inspreken dat hij / zij later in de ochtend pas naar school komt i.v.m.
vermoeidheid worden als ongeoorloofd absent geregistreerd met de bijbehorende gevolgen.
Dokter/tandarts, etc. Mondeling via de absentenmelder liefst voor 9.00 uur; tel. 024-3820462, of vooraf een
handgeschreven briefje voorzien van datum, klas, voor- en achternaam van de leerling meegeven. Wanneer een
afwezigheidsmelding niet tijdig gedaan wordt, wordt de betreffende leerling voor de verzuimde uren als ongeoorloofd
afwezig geadministreerd. Briefjes alleen inleveren bij de receptie en niet bij een docent, bij de mentor of bij anderen!
Elk ander verlof. Dit dient te allen tijde en ruim van tevoren per e-mail of brief aangevraagd te worden bij de rector,
mw. W. Kasbergen, (w.kasbergen@kgcnijmegen.nl). Pas nadat toestemming is verleend zal de absentie geoorloofd zijn.
Voor het doorgeven van gewijzigde tandartsafspraken e.d. aan zoon / dochter s.v.p. niet de conciërge of receptie
benaderen, maar rechtstreeks via de absentiemelder!
Lesuitval: bij deze willen we ouders wijzen op een wijziging in het schoolreglement . Met ingang van dit schooljaar
hebben we vanwege de nieuwe lestijden het volgende in het schoolreglement en leerlingenstatuut opgenomen: Een
reguliere lesdag gaat altijd door, ook al blijft er maar 1 lesuur over. Je bent ook dan verplicht om naar school te komen,
ongeacht de hoeveel reistijd die je hebt. (zie ook onder ‘Lengte schooldag’)
KGC Mededelingen

5

december 2017

13. Gegevensbescherming
Tijdens een bijeenkomst van de ouderkring werd onlangs door ouders aandacht gevraagd voor het onderwerp gegevensbescherming. Komend voorjaar wordt namelijk een nieuwe Europese verordening van kracht. Wij gaan op stichtingsniveau onze procedures (laten) toetsen aan de hand van deze nieuwe Europese algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van toepassing zal zijn. Als uit deze toetsing blijkt dat aanpassingen van ons beleid
noodzakelijk zijn, dan zullen we deze doorvoeren. Wij kunnen nu alvast laten weten dat we de adressenlijst zoals we die
dit schooljaar nog aan de leerlingen en ouders hebben verstrekt, niet meer gaan verspreiden.

14. Open dag
Op zaterdag 24 februari 2018 vindt de jaarlijkse open dag plaats. Wij willen er op wijzen dat deze dag beschouwd moet
worden als een reguliere schooldag, die elders in het jaartotaal wordt gecompenseerd nl. op woensdag 28 februari.
Ofschoon wij lang niet op alle leerlingen een beroep zullen doen om deze dag op school aanwezig te zijn, worden wij
toch ieder jaar geconfronteerd met afmeldingen van opgeroepen leerlingen, vaak ook nog op het laatste moment. Onder
verwijzing naar de schoolgids, de jaarplanning en dit bericht zullen wij deze afzegging niet accepteren. Wanneer er een
gewichtige reden is om op zaterdag 24 februari verstek te laten gaan, zoals bijvoorbeeld een familiefeest, dan zouden
wij dat graag vóór de kerstvakantie vernemen. Onder gewichtige redenen vallen wat ons betreft geen sportwedstrijden of
–trainingen, muzieklessen of weekendbaantjes.

15. Huisvesting
Fietsenkelder. In verband met de (te) korte bouwtijd voor alle aanpassingen aan het Wedrengebouw, is de fietsenkelder
later opgeleverd dan de leslokalen. Binnenkort komt er nog een voorziening waarmee onze leerlingen m.b.v. hun
schoolpas de automatische toegangsdeur van de fietsenkelder kunnen openen. Omdat de ingang zich aan de
Bijleveldsingel bevindt vinden we het geen goed idee om de fietsenkelder in gebruik te nemen voordat deze voorziening
er is. Verder hebben we geïnventariseerd hoeveel leerlingen er precies op de fiets naar school komen en wie van deze
leerlingen zijn / haar fiets graag in de fietsenkelder zou stallen. Daarbij is het voorbehoud gemaakt dat daar wellicht
niet voor iedereen die dat wenst plaats zal zijn en hebben we de voorwaarde gesteld dat wanneer je een plek in de
fietsenkelder krijgt toegewezen, je dan ook altijd je fiets daar moet stallen. De reden daarvoor is dat we op termijn het
schoolplein vrij van fietsen willen hebben en dat er rond de school maar beperkt plaats is om fietsen te stallen. We gaan
binnenkort de fietsenkelder in gebruik nemen. Alle zevendeklassers die met de fiets naar school komen gaan daar hun
fietsen stallen én de leerlingen van vrijwel alle overige klassen die hebben aangegeven daar graag hun fiets te willen
neerzetten; in totaal 270 leerlingen.
Schoolplein. Een werkgroep bestaande uit docenten, leerlingen en een ouder zijn al geruime tijd bezig met de
planvorming voor de inrichting van het binnenplein. Dat gebeurt in samenwerking met (de leerlingen van) de
medezeggenschapsraad, die een nadrukkelijke stem heeft in deze procedure. We zijn nu op het punt dat een professional
onze wensen en eisen gaat vertalen in een ontwerp op basis waarvan het project zal worden aanbesteed.
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