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Voorwoord 
Zeven weken vliegen zo voorbij. De herfst dient zich 

aan. Zoals deze afbeelding mooi laat zien, is het gras 

gelukkig weer wat groener geworden na verscheidene 

regendruppels, maar vallen de bladeren ondertussen 

ook al flink van de bomen.  

 

We kijken terug op positieve weken. Helaas is er al 

meer lesuitval en vervanging nodig geweest dan we 

hadden gehoopt. Corona blijft helaas een rol spelen 

wat maakt dat een aantal docenten en ook leerlingen 

niet altijd fysiek aanwezig konden zijn. We doen ons 

best om elke dag zo veel mogelijk lessen doorgang te 

laten vinden. Soms is de beste optie dat een klas 

thuisblijft en de lessen die wel doorgaan online plaats 

te laten vinden. Gelukkig is dit nog maar een enkele 

keer gebeurd.  

Het team is volop bezig met PEP; positief educatief 

programma. Voor meer uitleg hierover, verwijzen we 

graag naar de vorige nieuwsbrief. Het thema Veiligheid 

stond en staat de komende tijd centraal. Mentoren 

hebben met hun mentorklassen een meme gemaakt 

over dit onderwerp. Uit elke klas is 1 meme gekozen. 

De leerlingenraad heeft vervolgens uit de 9 memes die 

er waren een top 3 gekozen. Het team heeft 

vervolgens uit die top 3 de meme gekozen die voor 

het Panta Rhei College ons beeld is voor dit thema:  

 
 

Ondertussen gaan we ook verder met het verder 

ontwikkelen van ons formatieve handelen. Op 13 en 

23 september hebben medewerkers van bureau ICE 

geobserveerd in veel lessen en naderhand docenten 

feedback gegeven over het formatieve handelen van 

deze docenten. Op 2 en 3 november staan verkorte 

lesroosters gepland. Die middagen zal het team verder 

geschoold worden in respectievelijk PEP en formatief 

handelen.  

Op 14 en 22 september hebben wij een interne audit 

ondergaan. Auditoren hebben lessen bezocht, zijn in 

gesprek geweest met leerlingen, ouders, team en 

CVB. In de volgende nieuwsbrief zullen we een 

terugkoppeling geven van de bevindingen van de 

auditoren.  

In de periode tot aan de kerstvakantie staan een flink 

aantal verkorte lesdagen gepland. We kiezen bewust 

voor verkorte lesroosters omdat op die manier alle 

lessen gewoon door kunnen gaan en het minimaal 

onderwijstijd kost. Voor een langere uitleg hierover 

verwijzen we graag naar onze schoolgids. Op verkorte 

lesdagen duren de lessen 40 minuten i.p.v. 50 minuten 

en zijn de pauzes 10 en 20 minuten in plaats van 15 en 

30. De leerlingen zijn op deze dagen om 13.00 uur 

vrij. De middagen gebruiken wij o.a. voor 

teamscholing en rapportbesprekingen. De data van de 

verkorte lesdagen staan op onze website. 

Vervoersbedrijven zijn hiervan op de hoogte, maar 

voor de zekerheid kunt u het zelf ook nog 

doorgeven.   

 

 

 

 

Belangrijke data 

2 + 3 nov Verkort lesrooster; leerlingen 13.00 

vrij 

14 nov Verkort lesrooster; leerlingen 13.00 

vrij 

5 t/m 9 dec Verkort lesrooster; leerlingen 13.00 

vrij 

23 dec Verkort lesrooster; leerlingen 13.00 

vrij 
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Nieuwe collega 
We zijn blij te kunnen meedelen dat we een nieuwe 

onderwijsassistent hebben gevonden. Haar naam is 

Marloes Nijboer. Marloes start per 25 oktober en 

stelt zichzelf verderop in deze nieuwsbrief voor. 

Ik ben Marloes Nijboer, 42 jaar oud en woon in Hengelo 

samen met mijn man Jeffrey en dochter Robin. 

Ook hebben wij 3 katten, Bob, Fritz en Guus en een 

hamster die Coco heet. 

Ik ben begonnen met de opleiding onderwijsassistent en 

super blij en enthousiast dat ik het nu al in de praktijk 

mag uitvoeren. 

Verder ga ik regelmatig lange stukken steppen op mijn 

step, wandel veel en ga graag op vakantie. 

 

Om te lachen 

 

Practicum scheikunde 
Proefjes afnemen is als docent scheikunde altijd een 

genot. Zien hoe de leerlingen serieus bezig zijn, en 

ondertussen hebben ze er soms ook veel plezier aan. 

Dat was deze week ook het geval bij het practicum 

‘water ontleden’, waarbij de leerlingen met een 

(junior) toestel van Hoffman water ontleden tot 

waterstof en zuurstof. Die eerste is zeer licht 

ontvlambaar, wat her en der tot hilarische en leuke 

taferelen leidde (wel beheersbaar hoor, het lokaal 

staat er nog) 

 

 

 

Attendizdag 2022 
Woensdag 5 oktober hadden alle werknemers van 

Attendiz de Waarderingsdag in het Heracles stadion 

en IISPA complex in Almelo. Een uniek moment, waar 

alle collega's van Attendiz samenkomen om elkaar te 

ontmoeten om zich verbonden te voelen met elkaar 

en met de gezamenlijke missie van alle scholen die 

Attendiz vormen. Deze datum is niet zomaar gekozen: 

het is namelijk de Dag van de Leraar. Een mooi 

moment om waardering te uiten aan iedereen die 

werkt voor Attendiz, zowel in het onderwijs en de 

zorg voor onze leerlingen als in de ondersteuning.  

  

Het thema van de Attendizdag was 'Stars in the 

field' en dat is niet voor niets. Onze bestuurder zegt 

hierover: jij zet je samen met je collega's dagelijks in 

om leerlingen met specifieke behoeftes te helpen 

zichzelf te waarderen en zo de weg naar leren te 

ontdekken. Jij biedt leerlingen een veilige plek en de 

kans op een stevige basis voor hun toekomst. Jij en 

jouw collega's zijn onze echte 'Stars in the field'.     

Buiten werden we hartelijk en met veel volume 

ontvangen. Voor sommigen was dit wat too much zo 

al om 8.45 uur en nog geen koffie gehad te hebben. 

Het team PRC ging ondanks deze prikkels 

goedgemutst op de polaroid foto met elkaar en kreeg 

bovenaan de trap applaus van alle leidinggevenden van 

 

Het is harig en het komt van 

rechts… 

Een voorrang  oetan 
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Attendiz. Ook dit was wat onwennig voor sommigen 

op de vroeg ochtend, maar werd zeer positief 

ontvangen toen we doorhadden dat het toch echt 

voor ons was! De opening was een mooi lied en 

vervolgens mochten we een zeer inspirerend college 

aanhoren van Bjorn Kuipers, de scheidsrechter met 

ook twee Jumbo filialen. Hij vertelde over zijn carrière 

tot topscheidsrechter, zijn persoonlijke en 

professionele ontwikkeling en over zijn team van 

assistenten en dat hij zonder hen in het veld niks is. 

Dat de grote kracht in onder andere samenwerken 

met elkaar ligt, mentaal fit zijn en vertrouwen hebben 

in elkaar. Vele Attendiz medewerkers herkenden dit 

in hun team en in het dagelijks werken met de 

leerlingen. Dat de kracht in het samen, het 

gezamenlijke ligt.   

  

Na de lezing van Bjorn Kuipers begon de 

ochtendsessie met workshops. De ene collega ging 

naar een lezing van Peer van der Helm of Emiel van 

Doorn, anderen leerden te vloggen of te podcasten en 

weer anderen leerden ukelele spelen. Ook kon een 

groep een rondleiding door het Heracles stadion 

krijgen. Een gesprek met de bestuurder van Attendiz, 

Paul Overakker, behoorde ook tot de mogelijkheid.   

Om 12.15 uur konden we gaan lunchen en deze was 

zeer goed verzorgd! Ook hadden we een foto 

opdracht gekregen om een polaroid te geven aan 

diegene waar die van was. Dit in het kader Attendiz 

collega’s te leren kennen buiten je eigen school/team 

om. Dit was soms nog best een zoektocht!   

In de middag konden we weer workshops volgen en 

om 15.30u sloten we gezamenlijk af in de IISPA hal. 

Niet met een simpel bedankt en ajuus woordje, maar 

met een echte Haka! De Haka is een ceremoniële 

dans uit Nieuw- Zeeland van de Maoristammen die 

nog steeds beoefend wordt door de Maori's op het 

Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Door Robert 

Bouman uit Rotterdam werden we uitgedaagd buiten 

onze comfort zone te stappen en met energie mee te 

doen. Laten zien wat je kracht is in de Haka. De ene 

collega lukte dit meer dan de ander, maar op het 

einde stonden vele Attendiz medewerkers en ook het 

PRC team met veel enthousiasme, kracht en 

samenwerking mee te doen met de Haka! Het was 

een mooie en inspirerende dag waar we veel energie 

uit haalden om in te kunnen zetten in de komende 

tijd!  

Tamara ten Brinke, namens het team PRC   

 

 

 

 

 

 

 


