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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 

 

 

 

Van de directrice 

 

Beste ouders, 

 

Nog een paar dagen en dan hebben we weer zomervakantie. Een jaar dat begon met de 

nodige coronamaatregelen en een jaar waarin we rond de kerstvakantie ook nog eens een 

week dicht moesten. Maar ook zonder maatregelen hadden we last van corona. We hadden 

veel meer zieke leerlingen en collega’s dan in een normaal jaar. En dat betekent veel gemiste 
lessen en heel veel ingehaalde proefwerken. Nu zijn de coronamaatregelen al bijna vergeten 

en dienen zich maatschappelijk nieuwe problemen aan. Een van de problemen waar we veel 

over horen is het lerarentekort. Een steeds groter wordend probleem en zeker in onze regio. 

Ook voor onze school is het spannend om de roosters weer rond te krijgen.  

 

We zijn ook blij dat de schoolactiviteiten weer gewoon door kunnen gaan. Zo hebben we 

genoten van de sportdag, het zomerfeest en het klassenuitje. En een diplomauitreiking is 

zoveel leuker als we alle examenkandidaten en hun familieleden in de aula van de school 

kunnen ontvangen. Gelukkig konden we ook veel leerlingen feliciteren met hun diploma en 

werd het een echt feest. Deze bijzondere dagen maken het leuk om naar school te komen. Ze 

zorgen voor gezelligheid in school en vergroten de saamhorigheid. Met plezier naar school 

toe komen is de basis om ook lekker aan het werk te gaan. Voor leerlingen en onze collega’s. 
 

Dit jaar hebben we een grote stap kunnen zetten in de OOT-lessen. Dat zijn de 

maatwerklessen die wij op het 7e en 8e lesuur aanbieden. Het aanbod was groter, 

aantrekkelijker en professioneler. En zonder de coronamaatregelen konden de lessen ook 

plaatsvinden. We krijgen veel complimenten van onze leerlingen en hun ouders voor deze 

uren. Maar we hebben de ambitie om het nog beter te maken. Om meer leerlingen de kans te 

geven om aan de activiteiten deel te nemen is het beter om de OOT-lessen te spreiden over 

twee momenten. Daarom zijn de maatwerkuren volgend jaar op het 1e lesuur en een 8e 

lesuur. En voor een aantal onderdelen maken we zelfs ruimte op het 9e lesuur. De ‘gewone’ 
lessen zijn dan van het 2e lesuur tot en met het 7e lesuur. Natuurlijk denken we ook na over 

de inhoud van deze lessen. Waar helpen we onze leerlingen mee? De overheid heeft scholen 

veel geld gegeven om de zogenaamde corona-achterstanden in te halen. We willen dat geld 
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zo goed mogelijk voor onze leerlingen inzetten. 

 

De samenwerking met ouders is voor ons belangrijk. We nodigen u dus regelmatig uit op 

school voor een gesprek met de mentor. Direct na de vakantie zijn er weer startgesprekken 

met de ouders van de leerlingen van klas 1,2 en 3. U krijgt daarvoor vanzelf een uitnodiging 

van de mentor. Ik hoop u dan op school weer te ontmoeten. 

 

Tot die tijd wens ik u een hele fijne vakantie. 

Diana Uemura 

 

 

Lestijden 

 

In de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dat de lestijden met ingang van het nieuwe 

schooljaar zullen veranderen. Hieronder vindt u de nieuwe lestijdentabel. 

 

   Onderbouw    Bovenbouw 

1 8.30 9.15 1 8.30 9.15 

2 9.15 10.00 2 9.15 10.00 

   15 min   3 10.00 10.45 

3 10.15 11.00   15 min  

4 11.00 11.45 4 11.00 11.45 

   30 min    11.45 12.30 

5 12.15 13.00 5  30 min  

6 13.00 13.45 6 13.00 13.45 

   15 min  7 13.45 14.30 

7 14.00 14.45    15 min  

8 14.45 15.30 8 14.45 15.30 

 9 15.30 16.15  9 15.30 16.15 
 

 

 

Ouderraad 

 

Wilt u actief bijdragen aan een leuke schooltijd voor uw kind en willen weten hoe het reilt en 

zeilt op onze school? Sluit u dan aan bij onze ouderraad! 

 

De ouderraad is een betrokken clubje ouders en docent(en) en denkt en helpt mee met binnen- 

en buitenschoolse activiteiten. Denk hierbij aan het jaarlijkse kerstgala, het zomerfeest, 

diploma-uitreiking, etc., maar ook aan het actief meedenken meer geld voor school te generen 

zodat al deze activiteiten door kunnen blijven gaan. 

 

Vorig jaar hebben we weinig mogen en kunnen organiseren vanwege de coronamaatregelen, 

maar dit jaar heeft de ouderraad zich op meerdere vlakken nuttig gemaakt. Zo werden voor 

alle scholieren o.a. Sint-presentjes gekocht en ingepakt. In april genoten veel scholieren van 
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het lentefeest. Er werd gedanst en alcoholvrije cocktails gedronken. Als ouderraad werk je 

vaak samen met de leerlingenraad. Vele handen maken licht werk! 

 

We vergaderen een paar keer bij jaar waarbij we per activiteit de taken verdelen. De 

tijdsbelasting is nihil en het plezier en de waardering groot. 

 

Omdat een aantal ouders samen met de examenleerlingen vertrekt kan de OR echt meerdere 

helpende handen gebruiken. Kunnen we op u rekenen? Meld u zich dan aan via 

j.schaap@collegestpaul.nl. We nodigen u graag uit voor de eerstvolgende vergadering! 

 

 

 

Afscheid als OR-lid 

 

Na twee leuke en informatieve jaren bij de Ouderraad te hebben gehoord, draag ik het stokje 

graag over aan een nieuwe ouder. Het maakt echt niet uit in welk jaar uw zoon/dochter zit. Uw 

hulp wordt ook gewaardeerd als het maar voor een korte periode is. 

 

Toen mijn dochter als brugklasser naar College St.Paul ging heb ik me aangemeld voor de 

Ouderraad. Helaas konden we dat eerste jaar vanwege COVID weinig betekenen bij 

activiteiten, toch hebben we niet stilgezeten. Zo hebben we bedankjes als steun verzorgd aan 

de leerkrachten, was er rond Valentijnsdag lekkers, zijn er inkopen gedaan voor diverse 

schoolse activiteiten als deze in kleine kring toch door konden gaan. Maar ook hebben we 

input gegeven voor kwaliteitsverbeteringen en meegedacht hoe de online-lessen beter of 

leuker konden verlopen. Aangezien ik ook in de MR zit, kon ik deze input inbrengen tijdens 

vergaderingen en veelal heeft school ervoor gezorgd dat er ook daadwerkelijk iets met deze 

input werd gedaan. Zinvol dus! 

 

Juist vanwege mijn rol als MR-lid en inmiddels ook RMR-lid geef ik andere ouders de kans 

plaats te nemen in de Ouderraad. Ik hoop dan wel dat jullie goede input ook terecht blijft komen 

bij de MR. Deze kan gemaild worden aan mr@collegestpaul.nl.  

 

Tineke Togni 

 

 

Portiekkunst 

 

Afgelopen periode hebben de leerlingen van klas 3 voor het Kunstvakken1/CKV gewerkt aan 

het project Portiekkunst. Zij maakten hiervoor een kleine tekening en de beste hiervan gaat 

gedrukt worden en opgehangen worden in de portieken van de flats rondom onze school. 

 

Portiekkunst (2017-heden) 

 

SInds een aantal maanden hangt er een kunstwerkje gemaakt door een Haagse beeldend 

kunstenaar in de portieken in Mariahoeve (Catharinaland, Isabellaland en diverse andere 

portieken). De werken zijn speciaal hiervoor gemaakt op de risograaf (stencilmachine) in de 

Grafische Werkplaats van Den Haag. Na afloop kunnen buurtbewoners het kunstwerkje 

krijgen. 
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Zes kunstenaars deden al aan Portiekkunst mee, een project dat in 2017 startte: Christian 

Morales, Jerney de Wilde, Yara Francken, Anneloes Groot, Annemarie Slobbe en Manuela 

Bianco. Twee werken waren van de hand van Jamie van Strien en Salima El Boujdiani, 

scholieren van College St. Paul 

 

Hoe gingen de leerlingen te werk? 

 

De leerlingen maakten eerst kennis met Portiekkunst. Twee kunstenaars, Manuela Bianco en 

Erwin Verkade kwamen op bezoek en vertelden meer over hun eigen werk en hun werkpraktijk 

als kunstenaar. Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag met het thema “de stad” en 
maakten een ontwerp. 

 

 

 

 

 

We wensen iedereen een fijne zomervakantie en we 

hopen iedereen uitgerust en gezond weer terug te zien in 

het nieuwe schooljaar!  


