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Voorwoord 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Corona houdt ons nog steeds bezig. Dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, maar ook op de scholen blijft het 
onderwerp van gesprek. Naar verwachting volgt er in de loop van deze maand een mondkapjesplicht op 
scholen en vooruitlopend daarop hebben alle leerlingen al een mondkapje van school gekregen. We hebben 
onze ventilatie nog eens uitgebreid laten bestuderen en daar is een aangepast advies uit gekomen, waar u 
in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen. Ook zijn we gestart met gescheiden pauzes, waardoor steeds 
maar de helft van de leerlingen pauze heeft en er meer rust en ruimte is in het gebouw, zeker nu het kouder 
wordt en leerlingen minder naar buiten gaan in de pauze.   
 
Ook wij hebben natuurlijk leerlingen die positief getest zijn en inmiddels ook twee medewerkers, maar we 
prijzen ons gelukkig dat het aantal nog steeds laag is in vergelijking met andere scholen. We doen er dan 
ook alles aan om dat zo te houden en ik wil u bedanken dat u dat thuis ook ondersteunt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sandra Niemeijer 
Rector 
 
Ventilatie 
Voor de zomervakantie hebben wij een onderzoek gehad naar ons ventilatiesysteem en daar is een advies 
uitgekomen. Omdat het Cartesius Lyceum eigenlijk uit twee gebouwen bestaat met twee verschillende 
ventilatiesystemen, hebben we echter extra onderzoek laten doen en daar kwam het volgende beeld uit naar 
voren.  
In het gebouw aan het Frederik Hendrikplantsoen hebben we een heel geavanceerd systeem dat de 
hoeveelheid verse lucht aanpast aan o.a. Het CO2-niveau per ruimte. In dat gebouw hoeven de ramen dus 
niet open en dat stelt ons gerust nu we de winter ingaan.  In het gebouw aan het Van 
Oldenbarneveltplantsoen hebben we een goed werkend ventilatiesysteem, dat echter niet harder gaat 
werken als de CO2-waarde te hoog is. Daarom hebben we in die lokalen een CO2-meter geplaatst, zodat 
docenten de waarde in de gaten kunnen houden en natuurlijk kunnen ventileren (ramen open) als dat nodig 
is. Op deze manier laten we leerlingen niet onnodig in de kou zitten, maar zorgen we er wel voor dat het 
binnenklimaat gezond is.  
 
Zorg en begeleiding 
In de vorige oudermailing vertelden wij u al dat onze zorgcoördinatoren goed gestart zijn en dat we ook 
gestart zijn met steunuren en toetsen op het gebied van taal en rekenen. In het kader van wegwerken van 
eventuele achterstanden die door de lockdown zijn opgelopen, hebben wij naast deze hulp ook een potje 
subsidie gekregen om een aantal leerlingen dit jaar of een gedeelte van dit jaar gratis huiswerkbegeleiding 
via Lyceo te kunnen aanbieden. Er zijn nog een paar plekken open, dus als u denkt dat het voor uw kind 
zinvol zou zijn om een aantal dagen in de week op school onder begeleiding huiswerk te maken, meld dit 
dan bij de mentor.  
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Ouderbijdrage - vervolg 
In de vorige oudermailing bespraken we met u de ouderbijdrage voor dit jaar. Tot onze grote spijt heeft 40% 
van de ouders de ouderbijdrage nog niet betaald. Wel hebben we al uitgaven gedaan. Zo heeft elke leerling 
een setje foto’s, staat er op elk leerlingpasje 10 euro kopieertegoed, zijn er kosten gemaakt voor de 
introductiedagen van de brugklassen en zijn er projectlessen storytelling gegeven in de onderbouw. 
Ondanks Corona staan er nog veel activiteiten op het programma dit jaar, die we zo mogelijk live door willen 
laten gaan of anders online willen regelen, zoals cultuurdagen, ckv-activiteiten en diploma-uitreiking. 
Wanneer een groot deel van u echter de ouderbijdrage dit jaar niet betaalt, komen deze activiteiten in de 
knel. Ons dringende verzoek is daarom om de ouderbijdrage nog te voldoen wanneer u dat nog niet gedaan 
heeft.  
 
 
Oudercontactmiddag 
Op dinsdag 17 november is er een oudercontactmiddag/-avond gepland. Vanwege de corona maatregelen 
zullen de gesprekken online plaatsvinden. Begin volgende week ontvangt u een bericht en kunt u zich via 
Magister inschrijven.  
 
 
Onderwijsportaal 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over een nieuw onderwijsportaal. Het was onze 
bedoeling om deze in de week na de herfstvakantie in gebruik te nemen. In de testfase is gebleken dat een 
aantal functies nog niet voldoende goed werken. We willen dit eerst in orde maken. Hierdoor zal de lancering 
helaas vertraging oplopen. Naar verwachting zullen we het nieuwe portaal in december in gebruik nemen.   
 
 
Inhalen en herkansen voor klas 4 en hoger 
Corona heeft gezorgd voor een groter aantal absenten tijdens de toetsweek dan gebruikelijk. Om het voor 
die leerlingen toch nog mogelijk te maken om naast hun in te halen toetsen een herkansing te kunnen 
kiezen, hebben we besloten om het inhalen en herkansen van elkaar los te koppelen. De inhaalweek voor 
gemiste toetsen start volgende week op dinsdag 10 november. De leerlingen die toetsen in te halen hebben, 
hebben de indeling per dag gemaild gekregen. Het lokaal en de tijd volgt nog. De herkansingen blijven op de 
geplande datum van 25 november staan. Ook de leerlingen die niet vanwege Corona afwezig waren maar 
een andere geldige reden hadden om absent te zijn, mogen toch nog herkansen. Dit is dus een afwijking van 
de normale gang van zaken.  
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Steunuren 
Graag brengen we de steunuren nog eens onder de aandacht. Leerlingen kunnen hier extra uitleg vragen 
aan een vakdocent. Alle steunuren worden gegeven in het 7e lesuur. 
 
Deelname is vrijwillig. Docenten en mentoren zullen leerlingen waar nodig aansporen om naar een steunuur 
te gaan. We willen u als ouder vragen om deze mogelijkheid thuis ook te bespreken. 
 
Tot nu toe zijn er in de steunuren voldoende plaatsen beschikbaar geweest. Hieronder vindt u het overzicht. 
 

steunuren - 7e uur 

 klas 1 en 2 klas 3 t/m 6 

 vak 
lokaa
l docent vak lokaal docent 

maandag wiskunde 0.05 A. Bouizgarna Bedrijfseconomie 1.04 M. Bouha 

dinsdag - - - - - - 

woensdag Nederlands 0.10 E. Adriaan scheikunde 1.02 R. Kraakman 

    biologie 1.01 M. Vanhommerig 

    economie 1.03 C. Roukes 

donderdag wiskunde 0.03 I. Zonnenberg wiskunde 0.05 Y. Kada 

 Engels 1.13 S. Verhoog Nederlands 0.12 O. Abell 

vrijdag Nederlands 0.10 E. Adriaan wiskunde 0.05 Y. Kada 

    natuurkunde 1.02 E. Glebbeek 

    wiskunde 0.03 J. Oranje 

 
Jongerenrechtbank 
Ook dit jaar staan de leden van de Jongerenrechtbank klaar om conflicten binnen de school en om de relatie 
tussen leerlingen en leerlingen en de school te herstellen. Deze Jongerenrechters zijn goed opgeleid om de 
rol van aanklager, advocaat en rechter in te kunnen nemen en hebben veel ervaring opgedaan tijdens 
eerdere zittingen. 
 
De Jongerenrechtbank werkt vanuit het herstelrecht. Bij herstelrecht staat de relatie tussen beschuldigde en 
benadeelde centraal: door een conflict of overtreding is het evenwicht in deze relatie verstoord en dat moet 
worden hersteld. De Jongerenrechters zullen in de uitspraak rekening houden met de wens om de relatie 
weer te herstellen. Hierdoor kunnen leerlingen onderling, of leerlingen en de school na de uitspraak weer 
samen door één deur. 
 
Binnen de Jongerenrechtbank krijgen leerlingen op het Cartesius de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun acties, deze toe te lichten voor de Jongerenrechters, en te herstellen wat hersteld dient te 
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worden. Ze worden hierbij uiteraard bijgestaan door een Jongerenrechtbank advocaat die de belangen van 
de leerlingen vertegenwoordigt. 
 
Leerlingen die na een conflict of een overtreding ervoor kiezen om de zaak voor te laten komen bij de 
Jongerenrechtbank hebben ook toestemming van de ouders/verzorgers nodig. Daarom is het van belang dat 
u weet wat er bij de Jongerenrechtbank gebeurd. Dus wanneer u om toestemming wordt gevraagd hoeft u 
niet te schrikken dat uw zoon of dochter voor de Jongerenrechtbank komt, maar is het juist mooi dat uw 
zoon of dochter verantwoordelijkheid wilt nemen over de eigen acties en de band weer wilt herstellen. 
 
Via deze link kunt nog meer lezen over de Jongerenrechtbank 
https://www.jongerenrechtbanken.nl/ 
 
Henri Boer 
Docent maatschappijleer -en wetenschappen 
Begeleider Jongerenrechtbank 
 
Hieronder enkele foto's van de onze Jongerenrechtbank 

Oefenen met een proefzitting op het Cartesius 
maar tijdens de training wordt er ook in de rechtbank een oefenzaak behandeld 
 

 
Leerlingen leggen de gelofte af 
 
 
 
 
 

https://www.jongerenrechtbanken.nl/
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Overzicht belangrijke data voor ouders (november - december) 
 

Datum Activiteit 

4 november Voorlichting profielkeuze 3e klassen 

10-13 november Verkort rooster in verband met leerlingbesprekingen 

17 november Oudercontactavond  

24 november Ouderavond havo online (uitnodiging volgt per mail)  

25 november Herkansingen bovenbouw 

7 december VWO levert conceptversie PWS in 

17 december Deadline Havo PWS 

18 december Studiedag, leerlingen vrij 

21 dec - 3 jan Kerstvakantie 

 
 
De volledige jaarplanning vindt u op onze site, onderaan de homepagina - agenda. 
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