
 

  
Utrecht, 11 november 2022 
  
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,    
  
Na een goed eerste kwintaal en een heerlijke herfstvakantie zijn we alweer goed op weg in het 
tweede kwintaal. Gelukkig hebben tot nu toe weinig hinder van corona ontvangen. We hopen 
natuurlijk heel hard dat dat zo blijft! In een aparte brief ontvangt u nadere informatie over de 
actuele situatie en eventuele maatregelen voor het geval corona toch weer oplaait. 
  
Inschrijven 10-minutengesprekken 
Binnenkort is er gelegenheid om samen met uw kind in gesprek te gaan met de mentor. 
Wanneer uw kind in de onderbouw zit, kunt u in de loop van volgende week van de mentor 
een mail verwachten over de planning van de gesprekken. Wanneer uw kind in de midden- 
of bovenbouw zit, ontvangt u vanmiddag van de roostermaker een uitnodiging met instructies 
over hoe u zich in moet schrijven. Deze inschrijving verloopt via Zermelo. U kunt zich t/m 
woensdag 16 november inschrijven. Voor de duidelijkheid: inschrijving voor de gesprekken in 
de onderbouw verlopen niet via Zermelo. 
  
Financiën 
De algemene ouderbijdrage en de ouderbijdrage voor reizen zijn sinds vorig jaar augustus altijd 
vrijwillig. Dat wil zeggen dat leerlingen altijd mee kunnen doen aan alle onderwijsactiviteiten, 
ook als ouders/verzorgers niet betalen. Door het jaar heen zijn er ook andere activiteiten in en 
rond school waarvoor soms een kleine bijdrage gevraagd wordt, zoals een mentoruitje of 
schoolfeest. Ook in die gevallen is het mogelijk een beroep doen op school als de kosten een 
belemmering vormen. Het Willebrordusfonds stelt ons in staat om leerlingen ook in die 
gevallen te ondersteunen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de mentor of schoolleiding.  
 
De laatste tijd is er in de landelijke media veel aandacht voor gezinnen die in financiële nood 
komen door de inflatie. Vanuit de gemeente Utrecht is er om die reden een initiatief opgestart 
om ontbijt en lunch op school te verzorgen voor leerlingen die dat uit financiële nood nodig 
hebben. Mocht dat voor jullie van toepassing zijn, dan is het altijd mogelijk contact op te 
nemen met de mentor of de schoolleiding.   
  
Nieuwe collega’s  
Net voor de herfstvakantie hebben we Ingrid van Veggel uitgezwaaid, die na bijna 25 jaar 
trouwe dienst met pensioen is gegaan. Mounir Lahcen neemt haar lessen geschiedenis over. In 
diezelfde sectie vervangt Guido Zomer het ouderschapsverlof van Danny Desar. In de sectie  
economie hebben Gita Orie en Humair Nasim de lessen van Theo van der Veen en Marc de Hei 
overgenomen. We zijn blij dat we met hun komst weer alle lessen kunnen verzorgen!   
  
Ten slotte willen we jullie attenderen op de bijlage bij deze brief. Hierin vinden jullie namens 
één van onze kernpartners een uitnodiging voor een webinar over de balans tussen opvoeden 
en loslaten.  
 
We wensen iedereen een goed tweede kwintaal! 
  
Met vriendelijke groet,  
Paula Mostert, Stefan Landman, Henk-Jan van Zwieten en Stéphanie Bakker  
schoolleiding  
  
 


