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Beste ouder / verzorger, 

 

Hierbij vindt u de nieuwsbrief van College St. Paul. In deze nieuwsbrief informeren wij u over 

het laatste nieuws rondom onze school. Ook leest u hier informatie over komende activiteiten. 

 

Het team van College St. Paul 

 

 

 

Corona 

 

Helaas zien we dat landelijk de coronacijfers weer oplopen. Ook in school lopen de 

besmettingen weer op. We doen er in school alles aan om het onderwijs zoveel mogelijk 

normaal door te laten gaan. Een aantal activiteiten kunnen niet door gaan. Zo hebben we 

besloten het kerstgala niet door te laten gaan. Onze aula is te klein om verantwoord een 

feestende groep leerlingen te herbergen. We hopen natuurlijk dat we later in het jaar een ander 

mooi schoolfeest kunnen organiseren. 

 

We houden ons in school aan alle richtlijnen van de GGD en de VO-raad. Ik wil u erop wijzen 

dat een leerling die getest is bij de GGD thuis moet blijven tot de uitslag van de test bekend 

is. Ook als er geen of milde klachten zijn. Deze week stuurden wij u een bericht via Magister 

met de meest recente regels. Lees deze regels goed na en neem contact met ons op als u 

verdere vragen heeft. U wordt uiteraard geïnformeerd als deze regels veranderen. 

 

 

 

Vuurwerk 

 

Het meebrengen van vuurwerk naar school is verboden. Om de school en de buurt rond school 

veilig te houden zijn we zeer streng in het toezicht hierop. We zullen in de maand voor de 

kerstvakantie minimaal 1 keer lockercontrole houden in samenwerking met de politie. Wilt u 

dit thuis ook met uw kind bespreken? 

 

 

 

Aanwezigheid van ouders op school 

 

Op College St. Paul zijn we ons er van bewust dat we de ouders van onze leerlingen hard 

nodig hebben om van de schooltijd een succes te maken. We zijn daarom heel blij dat we u 

regelmatig op school kunnen uitnodigen om de voortgang te bespreken. En onze zeer actieve 

ouderraad is natuurlijk ook een fijne toevoeging aan ons onderwijs. 
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Soms echter gaat de samenwerking niet zoals we graag zouden willen. In de afgelopen weken 

hebben we in een aantal verschillende gevallen te maken gehad met ouders die de school 

binnenkwamen en direct in gesprek wilden gaan met een medewerker of zelfs met een van 

onze leerlingen. Dit kunnen wij niet accepteren. Er ontstaat dan een situatie die door ons 

personeel en onze leerlingen als dreigend kan worden ervaren. Wilt u met iemand van school 

in gesprek, dan kan natuurlijk maar alleen op afspraak.  

 

Momenteel verlopen deze afspraken uitsluitend digitaal.  

 

 

 

Stages leerjaar 2021-2022 

 

Gelukkig konden 3 groepen van onze vierdeklassers dit schooljaar weer normaal op stage 

gaan. Tijdens deze 2 weken verrichten ze allerlei werkzaamheden in zeer uiteenlopende 

omgevingen. Hieronder leest u de ervaringen van de mentoren die hun leerlingen op de 

werkplekken hebben bezocht. 

 

“De leerlingen van 4A zijn allemaal op stage geweest bij een bedrijf waar zij zelf voor hebben 

gekozen. De begeleiders waren erg positief over de inzet van de leerlingen en de passie die 

ze hebben laten zien. 

 

Veel leerlingen kwamen tot de conclusie dat school zo gek nog niet is, omdat de 

aanwezigheidstijden een stuk korter zijn dan op stage. De stage is toch gewoon fulltime 

werken. Ondanks de lange dagen hebben de leerlingen wel een hele leuke tijd achter de 

rug.” 

- J. de Haan (mentor 4A) 

 

“Sinds ik werkzaam ben als mentor op deze school, word ik geacht mijn mentorleerlingen te 

bezoeken op hun stageadressen. Ik vind het prachtig om dat te doen. Waarom prachtig? 

Omdat ik ze dan eens vanuit een ander perspectief kan bekijken. Op deze manier leer ik een 

leerling beter kennen en de leerling wordt zelf ook een stuk wijzer: ben ik een teamplayer of 

niet? Vind ik kantoorwerk wel leuk of niet? Word ik later liever eigen baas of niet? Mijn 

leerlingen moeten op dit soort vragen antwoorden hebben om zo de keuze van hun 

vervolgopleiding te maken. Een stageperiode is hiervoor een prima hulpmiddel.” 

- F. Evert (mentor 4B) 

 

“Vorig jaar kon de stage voor klas 3 vanwege corona niet doorgaan. Gelukkig mochten deze 

leerlingen dit jaar (nu klas 4) wel. Hoewel het voor de meesten lastig was een stageadres te 

vinden, is het uiteindelijk iedereen gelukt. De opdracht was een stageadres te vinden dat 

aansluit bij hun opleiding van dit moment of de opleiding die ze volgend jaar bij het MBO 

denken te gaan volgen. Op deze manier komen de leerlingen erachter wat ze willen of juist 

niet willen. 

 

Op dit moment gaat het op alle stageadressen goed. Iedereen heeft een stageboek mee 

waarin ze invullen wat ze per dagdeel doen en hoeveel uur ze per dag stage lopen. 

Bovendien laten ze per week hun begeleider een beoordeling invullen. 
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Na de stage wordt het stageboek door de mentor beoordeeld en geven de leerlingen een 

presentatie. Deze presentatie kan geheel naar eigen inzicht gedaan worden (poster, PPP, 

film, foto, spreekbeurt, enz.). Het geheel maakt deel uit van het LOB en wordt in hun dossier 

vastgelegd. De soorten stages van 4C zijn sport (talentenschool), winkels, administratie, 

horeca, kapper en bosbeheer.” 

- H.W. Veltman (mentor 4C) 

 

 

 

Maatschappelijke stage onderbouw 

  

Op College St. Paul vragen wij van onze leerlingen om 10 uur vrijwilligerswerk te doen. Dit 

noemen wij de maatschappelijke stage. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld helpen in een asiel, 

pakketten samenstellen bij de voedselbank, de ukkies training geven bij een sportvereniging, 

helpen bij een buurthuis met activiteiten. Er zijn nog talloze voorbeelden, belangrijk is dat het 

om vrijwilligerswerk gaat met maatschappelijk belang. Twijfelt uw zoon/dochter of een plek 

akkoord is. Neem dan contact op met de mentor. 

 

De 10 uur stage moeten afgerond zijn voor de leerling naar klas 3 gaat. Leerlingen kunnen 

ook hulp vragen aan mentoren bij het vinden van een geschikte plek. Eventueel bellen 

mentoren een mogelijk stageadres, of stellen ze samen met de leerling een mail op. 

- Lennart Klinkspoor (teamleider onderbouw) 

  

 

 

Project Social Media 

  

Op donderdag 11 en vrijdag 12 november hebben de leerlingen van klas 1 en 2 een 

voorlichting gekregen over mediawijsheid. Het was een vol programma waarin leerlingen met 

elkaar hebben gesproken over de gedragsregels die online gelden. Vooral hun eigen input en 

ervaringen waren hierin van groot belang. Met een online lesprogramma van De Internet 

Helden over online veiligheid en digitaal burgerschap en twee verschillende theaterstukken 

van theatergroep Zwerm zijn de leerlingen meegenomen in de ongeschreven regels van 

sociale media. 

  

 



Nieuwsbrief College St. Paul – December 2021 

Halloweenfeest 

  

Op vrijdag 29 oktober werd College St. Paul omgetoverd tot een waar 

spookhuis. Met een aula vol ontsnapte zombies, een griezelig 

kerkhoflokaal, een Disney Halloween bios en een alwetende 

waarzegster. Met DJ Selwyn achter de decks werd er goed gebruik 

gemaakt van de dansvloer. Er was een mogelijkheid om met wat 

accessoires spookachtig goede selfies te maken. 

 

De ouderraad zorgde voor verkoop van snacks en fris. Leerlingen en 

docenten hadden zich ontzettend uitgeleefd op hun outfits: creatief 

en eng, alles was aanwezig! De jury had het lastig om de meeste 

creatieve en het engste outfit uit te kiezen.  

 

 

Even voorstellen.. 

                                                               
Mijn naam is Isaac De León en ik werk al jaren met veel plezier in 

het voortgezet onderwijs. Ik ben getrouwd met Naomi en wij 

hebben twee lieve kinderen (Micaela van 18 jaar en Noach van 

13 jaar).  

 

Ik ben heel blij dat ik het docententeam van het College St. Paul 

mag komen versterken. De leerlingen maar ook de docenten zijn 

heel bijzonder. Hiervoor heb ik op verschillende scholen 

lesgegeven aan VMBO-, HAVO- en VWO-leerlingen als docent Engels. Ook heb ik de 

afgelopen jaren extra lessen wiskunde en examentraining gegeven, vooral voor de 

bovenbouw VMBO BB-KB en TL. Op mijn 24e ben ik met lesgeven begonnen in een weeshuis 

in de provincie Buenos Aires, Argentinië. Daarna ben ik gaan leren om docent Engels te 

worden. Ik kan goed met kinderen en met mensen van verschillende culturen omgaan. De 

leerlingen beter leren kennen en flexibel omgaan met leerlingen vind ik belangrijk. 

 

Op College St. Paul werk ik fulltime als klassenassistent en onderwijsassistent. Daarnaast kan 

ik als invaldocent lessen Engels en wiskunde geven, zowel in de onderbouw als de 

bovenbouw. Bij het vak techniek ondersteun en begeleid ik de leerlingen. Dit onder leiding van 

docent André van der Kraan, met wie het heel prettig samenwerken is. Ik ben blij en dankbaar 

dat ik zo goed door mijn collega's ben opgevangen. Ik voel mij welkom en op mijn gemak op 

het College St. Paul. Mocht u meer willen weten over mij persoonlijk of wat ik hiervoor gedaan 

heb, laat het me dan vooral weten. Ik sta altijd open voor een (kort) gesprek. 

 

Met vriendelijke groet/ Un saludo amable, cordial (Esp), 

 

Isaac De León 

Klassen- en Onderwijsassistent 

i.deleon@collegestpaul.nl 

T. 070- 700 23 00 

mailto:i.deleon@collegestpaul.nl

