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Beste ouder(s), verzorger(s), beste leerling,
In deze laatste algemene brief van dit schooljaar wil ik graag als eerste iedereen
bedanken en een groot compliment maken voor de inzet in de afgelopen periode
en vooral de manier waarop iedereen heeft bijgedragen aan het uiteindelijke
resultaat. Het getuigt van veel doorzettingsvermogen en eigen kracht van onze
leerlingen en een sterke verbinding tussen leerlingen, ouders en school, dat
zoveel gelukt is. Er zijn veel mooie dingen gebeurd naast al het werk dat moest
worden verzet voor school. Dus we sluiten dit schooljaar af met een gevoel van
trots op onze leerlingen, ouders en medewerkers. We verheugen ons op het
vooruitzicht van een fijne vakantie.
Deze brief is ook bedoeld om iedereen te informeren over een aantal belangrijke
zaken zoals hieronder apart benoemd.
Afscheid en jubilea van diverse medewerkers
We nemen deze laatste week afscheid van veel collega’s die hier korter of langer
hebben gewerkt. En we vieren een aantal bijzondere jubilea. Omdat niet iedereen
in de gelegenheid is geweest om persoonlijk afscheid te nemen vanwege het
aangepaste programma, vermelden we graag iedereen die het betreft.
De volgende zeer gewaardeerde collega’s gaan met pensioen:
(Naast de hoofdtaak die hier genoemd staat, heeft iedereen veel andere taken
verricht, maar het voert hier wat te ver om alles te vermelden)
Jan van der Kemp, leraar Duits
Na 45 jaar op Notre Dame nemen we afscheid van onze collega Jan.
Jos Lucassen, leraar wiskunde
Na 40 jaar op Notre Dame gaat ook Jos met pensioen, daarnaast viert hij zijn 40jarig schooljubileum.
Els Rots, lerares Nederlands
Na 15 jaar Notre Dame en daarvoor 25 jaar elders, samen 40 jaar, gaat ook Els
met pensioen. Els viert tevens haar 40-jarig ambtsjubileum.
Reinald op den Buijs, allround medewerker, de laatste jaren met name actief
bij de receptie en telefoon. Reinald gaat na 19 jaar officieel in dienst van Notre
Dame met pensioen.

Vertrek/promotie naar een andere functie:
Yvonne Laurijs, lerares Frans en Duits
Yvonne wordt na 17 jaar Notre Dame lerarenopleider Duits bij de HAN
Magda Brzezinska, lerares Frans
Magda start na de zomer op het MaasWaal College als lerares Frans
Jeanine Petronilia, afdelingsleider leerjaar 4 en 5
Jeanine start per 1 augustus als schoolleider bij Visio in Grave.
Frans van Soest, leraar economie en bedrijfseconomie
Frans is benoemd als afdelingsleider Havo/Vwo bovenbouw op het Rhedens
in Dieren
Trudy Dennessen, lerares Engels
Trudy start na een periode van stage en aansluitend lerares Engels op Notre
Dame als lerares Engels op het Karel de Grote College.
Vertrek om diverse redenen na een of enkele jaren Notre Dame:
Nadia Hageman, lerares LO
Nadia gaat zich volledig richten op een nieuwe studie
Jort Hende, leraar aardrijkskunde
Na zijn Lio-stage en aansluitend kleinere aanstellingen op Notre Dame zijn er
helaas geen uren beschikbaar voor Jort, zodat hij ons gaat verlaten.
Cees Pronk, leraar Engels
Voor Cees zijn er helaas geen uren beschikbaar volgend schooljaar, dus ook
Cees gaat ons verlaten.
Marga Verweij, remedial teacher vrijwilliger
Marga neemt na bijna 9 jaar RT-er te zijn geweest afscheid van Notre Dame.
Femke Straten
Femke neemt na een aantal jaren als vrijwilliger afscheid van Notre Dame.
Tot slot gaan we afscheid nemen van Hans ten Cate. Hans heeft op een heel
prettige en uitstekende manier tijdelijk het afdelingsleiderschap van leerjaar
4 en 5 overgenomen.
We wensen iedereen een heel gezonde, gelukkige periode als volgende fase
na Notre Dame! En veel succes voor iedereen met een nieuwe baan!
Ter informatie, we hebben inmiddels alle ontstane vacatures kunnen invullen
met uitstekende nieuwe collega’s. Begin van het schooljaar volgt daarover
meer informatie.

Afronding schooljaar
Leerjaar 1 t/m 3
Coaches sluiten met leerlingen individueel of in basisgroepen het jaar af.
Vorige week en in enkele gevallen deze week. De leerlingen hebben geen
activiteiten meer op school.
Leerjaar 4
De leerlingen ontvangen een aparte brief over het inleveren van de boeken
deze week. Aansluitend is er een bijeenkomst op school met de mentoren
per groep. In de brief staat de informatie over tijd en lokalen.
Leerjaar 5
Alle leerlingen van leerjaar 5 hebben afgelopen donderdag afscheid genomen
tijdens de meeste bijzondere en langste diploma-uitreiking ooit, het
“Diplomafestival”. We kijken daar met veel warmte en een goed gevoel op
terug. Leerlingen ontvangen een aparte brief over het inleveren van de boeken
en over de kluisjes.
Leerjaren 1 t/m 4
De kluisjes worden aan het begin van het schooljaar opnieuw ingedeeld. Niemand
hoeft nu iets in te leveren of schoon te maken. Dat gebeurt na de vakantie volgens
een apart rooster. Meer informatie daarover volgt bij de introductie aan het begin
van het schooljaar.

Revisievergadering
Vorige en deze week zijn er voor de leerjaren 1 t/m 4 leerlingbesprekingen. Soms
is er behoefte aan revisie van een genomen besluit. Verzoeken voor revisie voor
leerjaar 3 en 4 dienen per mail te worden ingediend bij een lid van de
schoolleiding uiterlijk woensdag 8 juli 16.00 uur.
De leerlingbesprekingen van leerjaar 1 en 2 vinden plaats op woensdag en
donderdag. Indien er revisieverzoeken zijn voor leerjaar 1 of 2, dienen deze
uiterlijk donderdagavond 20.00 uur te worden ingediend op dezelfde wijze bij
de schoolleiding.
Er zijn twee mogelijke redenen voor revisie:
1. Er is sprake van nieuwe, tot dan toe onbekende feiten die aanleiding geven een
genomen besluit opnieuw te bespreken met het team van het betreffende
leerjaar.
2. Er is sprake van een fout in de procedure die is doorlopen.
Revisievergaderingen vinden eventueel plaats op donderdag eind van de middag
of op vrijdagochtend. Ouders en leerlingen worden na afloop telefonisch
geïnformeerd over het besluit.

Startweek schooljaar 2020-2021
Het schooljaar start weer op maandag 24 augustus 2020.
De eerste week ziet er globaal als volgt uit:
Ma. 24-8

Dag van welkom en overleg personeel
Geen leerlingactiviteiten

Di. 25-8

Introducties van alle leerjaren 1 t/m 5

Wo. 26-8

Start lessen leerjaar 2 t/m 5
Leerjaar 1 heeft deze week alleen introductieactiviteiten, geen les

Als bijlage bij deze brief is een overzicht toegevoegd van extra benodigdheden
per leerjaar.
In de week van 13 juli aanstaande ontvangen leerlingen en ouders een aparte
brief per leerjaar met meer informatie over volgend schooljaar.
Instromers leerjaar 2 t/m 5
Alle instromers ontvangen voor de zomervakantie persoonlijk informatie over het
moment en de manier waarop zij worden voorgelicht en voorbereid op de manier
van werken op Notre Dame.
Tot slot
Rest mij nog na al deze informatie om iedereen een heel fijne zomervakantie te
wensen namen het hele team!
Met hartelijke groet,
Marij van Deutekom
Directeur

