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Vanuit de directie 
Wat ontzettend jammer vinden wij het dat de 

beslissing dat ook de VSO scholen moesten sluiten 

toch nog zo plotseling kwam. We hopen dat deze 

extra week ‘vakantie’ voor de leerlingen als een 

vervroegd kerstcadeau voelde. Het team van het 

Panta Rhei heeft de afgelopen week gebruikt om zich 

voor te bereiden op afstandsonderwijs indien dit 

noodzakelijk wordt, maar ook om vele administratieve 

klussen af te maken die vaak blijven liggen.  

Informatie over hoe het onderwijs vorm wordt 

gegeven na de vakantie ontvangt u zodra wij meer 

weten vanuit de overheid. Wanneer er 

afstandsonderwijs zal worden gegeven, zullen we 

uitgaan van een 40 minuten rooster, in plaats van de 

gebruikelijke 50 minuten. Ook hierover ontvangt u 

meer informatie zodra wij meer weten. 

Gelukkig kunnen we terugkijken op een positieve 

eerste periode waarin het aantal Corona 

besmettingen minimaal is gebleven bij zowel leerlingen 

als personeel. De afgelopen weken zijn alle 

uitstroomgesprekken gevoerd met leerlingen uit 

leerjaar 3 en wordt langzaam duidelijk wie naar welke 

school door zal stromen. Altijd een mooi proces.  

In totaal zijn er 98 herkansingen aangevraagd waarvan 

44 in leerjaar 1, 36 in leerjaar 2 en 16 in leerjaar 

3. Het vak waar de meeste herkansingen voor 

aangevraagd zijn, is wiskunde. Uit deze data worden 

door ons analyses gemaakt en conclusies 

getrokken, die we meenemen in de vormgeving van 

ons onderwijs.   

Helaas hebben we deze week afscheid genomen van 

dhr. Van Emmerloot die per 1 januari 2022 bij de UT 

gaat werken. Een fysiek afscheid voor de leerlingen 

zullen we in het voorjaar nog organiseren. Per 1 

januari zal dhr. Greven de lessen informatica gaan 

geven. Dhr. Greven stelt zich verderop in deze 

nieuwsbrief voor. Naast de lessen informatica zal dhr. 

Greven ook de ICT coördinatie op zich nemen. Dhr. 

Janssen is tot aan de zomervakantie verantwoordelijk 

voor de lessen techniek en wordt daarbij 

ondersteund door een leraarondersteuner. 

 

 

 

 

De afgelopen weken is een werkgroep bezig geweest 

onder leiding van Squal om een nieuw logo voor onze 

school te ontwikkelen. De weg hiernaartoe en wat 

het nieuwe logo is geworden, is ook te zien en 

lezen in deze nieuwsbrief.  

Voor nu wenst het team van het Panta Rhei College 

iedereen veel leesplezier, een ontspannen 

kerstvakantie, fijne feestdagen en al het goede voor 

2022!  

Team Panta Rhei College  

 

Studiemiddag 15-12 

 

15 december jongstleden hebben de docenten van het 

Panta Rhei College een studiemiddag gevolgd onder 

leiding van Linda van Druijten. Linda is Senior 

Onderwijsadviseur aan het Academica University of 

Applied Sciences te Amsterdam. Zij heeft ons nieuwe 

inzichten gegeven in onder meer de voorwaarden die 

gesteld moeten worden om een goede en rustige 

leeromgeving te creëren. 

Wegens de beperkingen omtrent Covid-19 vond de 

studiemiddag plaats via Zoom. 

 

 

Belangrijke data 

27-12 t/m 07-01: kerstvakantie 

19-01:   Verkort lesrooster 

08-02:  Open dag Panta Rhei 

College 

21-02 t/m 25-02:  Voorjaarsvakantie 
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Schoolkosten 
Schoolgaande kinderen kosten geld. Wanneer u thuis 

moeilijk financieel kunt rondkomen dan zijn de extra 

kosten voor school of buitenschoolse activiteiten vaak 

erg hoog. Denk dan aan het aanschaffen van een 

laptop, of een goede fiets kopen, of een smartphone, 

maar ook de contributie van een sportclub. Vanuit het 

Panta Rhei College wordt er geadviseerd een laptop 

of chromebook aan te schaffen voor thuis zodat uw 

zoon/dochter thuis goed het huiswerk kan maken. 

Voor gezinnen waarbij dit speelt zijn deze kosten 

hoog, maar zijn er gelukkig vaak subsidies 

beschikbaar.  

De gemeente waar u woont heeft middelen hiervoor 

om u hierbij te ondersteunen. Dit wordt echter in 

iedere gemeente op een andere manier aangeboden. 

Kijkt u op de website van uw gemeente of u hiervoor 

in aanmerking komt, schroom niet om hen te bellen! 

Wilt u vanuit het Panta Rhei College hier 

ondersteuning bij, benadert u dan de mentor van uw 

zoon/dochter.  

 

Schoolaanwezigheidsteam 
Vanuit de Samenwerkingsverbanden Almelo en 

Enschede loopt er een proeftuin schoolaanwezigheid. 

Als PRC vinden wij aanwezigheid van onze leerlingen 

belangrijk. Daarom doen wij hieraan mee. Het 

doel van de proeftuin is om schoolaanwezigheid te 

bevorderen/promoten en langdurig schoolverzuim te 

voorkomen. Dit wordt gedaan door de 

schoolaanwezigheid van onze leerlingen goed te 

monitoren middels data. Vanaf dit schooljaar is het 

PRC gestart met een schoolaanwezigheidsteam (SAT) 

dat zich bezighoudt met het monitoren van de 

aanwezigheid van leerlingen. Het SAT bestaat uit een 

gedragswetenschapper, data-analist en 

verzuimcoördinator. Het SAT komt tweewekelijks bij 

elkaar om de aanwezigheidsdata van onze leerlingen 

door te nemen en passende interventies uit te 

zetten.  Bij het monitoren van de aanwezigheidsdata 

gebruiken wij het Response To Intervention (RTI) 

model. Dit model is erop gericht om alle leerlingen in 

beeld te brengen en daarmee ondersteuning in te 

zetten gericht op de behoefte van alle leerlingen. Het 

model maakt dan ook geen onderscheid tussen 

geoorloofd of ongeoorloofd schoolverzuim. Op basis 

van data komen leerlingen terecht in laag 1, 2 of 

3. Leerlingen in laag 1 zijn 95% tot 100% van 

de reguliere schooltijden aanwezig en hebben baat bij 

universele interventies zoals interventies gericht op 

het verkrijgen van een positief schoolklimaat of 

interventies gericht op mentale en fysieke gezondheid. 

In laag 2 bevinden zich leerlingen met beginnend of 

dreigend schoolverzuim en zijn 90% tot 95% van 

de reguliere schooltijden aanwezig. Deze leerlingen 

hebben onder andere baat bij een intensievere 

begeleiding van de mentor. In laag drie is er sprake 

van langdurig schoolverzuim. Deze leerlingen zijn 

minder dan 90% van de onderwijstijd aanwezig op 

school. Voor deze leerlingen is het naast de 

interventies die passen bij laag 1 en 2 erg belangrijk 

om het proces intensief te monitoren en nauw samen 

te werken met ouders om de ontwikkeling van de 

leerling zoveel mogelijk te stimuleren.  

Op dit moment zien we dat de meest voorkomende 

reden van afwezigheid quarantaineplicht is. Iets waar 

we in deze tijd mee te maken hebben en niets aan 

kunnen doen. Mocht u meer willen weten over 

schoolverzuim verwijs ik u naar het verzuimprotocol 

op onze website.  
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Nieuw logo voor Panta Rhei 

College 
Zoals eerder in deze nieuwsbrief benoemd: het Panta 

Rhei College heeft een nieuw logo! Hieronder 

presenteert de werkgroep hoe de weg naar het 

nieuwe logo verliep. 

1. Oude logo: 

Het oude logo heeft saaie kleuren en de passer is niet 

meer van deze tijd… 

2. We willen kleur en vorm! 

 

Een mindmap over de gewenste kleuren en vormen. 

3. Het ontstaan van de golf 

 
“Panta Rhei” betekent “alles stroomt” in het Grieks. 

Het concept van stromen willen we graag doorvoeren 

in het logo. Zodoende verwerkten we een letter ‘P’ in 

een golf. 

 

 

4. De liggende golf 

 

We hebben ervoor gekozen om de golf liggend af te 

beelden. 

5. De kleuren van het Attendiz logo 

 
Naast het verwerken van de kleuren uit het Attendiz 

logo wilden we ook het ontwerp van de golf nog 

strakker maken. 

6. Het eindresultaat! 
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Nieuwe collega ICT 
Zoals even hiervoor al te lezen viel, neemt onze 

collega Robin van Emmerloot afscheid van ons. 

Hieronder stelt onze nieuwe collega Ruud Greven 

zich voor. 

Ik ben Ruud Greven en vanaf januari kom ik bij het 

Panta Rhei college in dienst als docent Informatica. 

Dat doe ik dan naast mijn werk als docent HBO-ICT 

op Saxion. Een hele nieuwe, leuke en spannende 

ervaring, helemaal in deze corona tijd. 

In 1983 werd ik geboren in Enschede en na mijn 

middelbare school heb ik Informatica gestudeerd. 

Daarna heb ik een jaartje gewerkt als software 

ontwikkelaar in een ICT bedrijf, maar al snel ontdekte 

ik dat mijn hart bij het onderwijs ligt. Dat maakte ook 

dat ik jaren later naast mijn werk bij Saxion een 

master op het gebied van leren en innoveren ben 

gaan doen. Mijn afstuderen ging over het motiveren 

van studenten en leerlingen. Daar komt nog bij dat ik 

steeds meer merk dat ik didactiek en pedagogiek 

steeds leuker vind. 

Ook vind ik (zelf)ontwikkeling belangrijk. Ik lees daar 

veel over en volg cursussen of trainingen. Zo heb ik 

een NLP cursus gedaan, heb ik zelf cursussen 

ontwikkelt in mijn vrije tijd over Getting Things Done 

en ook over minimaliseren. En ik volg nu een 

yogacursus. Verder lees ik af en toe wat en schrijf ik 

ook hobbymatig aan een Young Adult boek. 

Die mix van ICT kennis en mensenkennis maakt een 

hele mooie mix om mee aan de slag te gaan bij het 

Panta Rhei College. Ik vind het best spannend, maar 

heb er ook heel erg veel zin in! 

 

Opdracht Beeldende Vorming 
De leerlingen van leerjaar 3 zijn afgelopen weken bezig 

geweest met een creatieve opdracht waarin ze een 

lamp ontwierpen en maakten. Hieronder enkele 

prachtige en creatieve eindresultaten! 

 

Practicum biologie 
Onze eerstejaars leerlingen hebben kennis gemaakt en 

gewerkt met de microscoop. Ze hebben geoefend 

met de verschillende onderdelen van de microscoop 

en de instellingen ervan.  

Het was weer bijzonder de enthousiaste reacties en 

verwondering van onze leerlingen te zien toen ze 

eerst letters op papier en daarna cellen van een plant 

konden bekijken! 

Vanwege de Corona-perikelen blijft het vervolg hierop 

helaas voorlopig uit. Later in het schooljaar proberen 

we het vervolg van dit belangrijke en leuke onderdeel 

weer op te pakken. 

 


