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Introductie

Wat een veerkracht!

We zijn aan het einde gekomen van een schooljaar dat ook voor degenen met veel ervaring in het 

onderwijs, toch wel valt in de categorie ‘bizar'. Vorig jaar om deze tijd waren we er net aan gewend 

dat corona bestond, gewend aan het feit dat de examenleerlingen zonder CE een diploma zouden 

krijgen en dat we wellicht in het nieuwe schooljaar ook niet op de normale manier zouden kunnen 

beginnen. Maar helaas moesten we in het najaar van 2020 al constateren dat het aantal 

besmettingen weer ging oplopen en halverwege december kwam, toch nog enigszins onverwacht, 

voor de tweede keer in dat kalenderjaar de mededeling dat de scholen weer gesloten moesten 



Eindexamens 2021

Afgelopen dinsdag 6 en woensdag 7 juli hebben 

wij de diploma-uitreikingen van dit jaar 

georganiseerd voor de leerlingen die al 

geslaagd waren en dat waren er gelukkig heel 

 

Er waren anders dan normaal twee volledige 

tijdvakken, één in mei en één in juni, 

waarbinnen leerlingen eventueel een vak of 

meer vakken wat later konden doen. Een kleine 

60 leerlingen heeft daar gebruik van gemaakt. 

In het tweede tijdvak waren ook de 

herkansingen van het eerste tijdvak.

worden. Twee maanden dicht en weer online lessen, voor alle partijen geen onbekend scenario 

maar niet ideaal want onderwijs gaat over zoveel meer dan uitleggen, huiswerk nakijken en nieuwe 

opdrachten maken. Het afgelopen jaar heeft ons als samenleving wel geleerd hoe belangrijk goed 

onderwijs is en dat onderwijs gaat over leren in relatie tot elkaar, als leerlingen onderling, als collega’

s onderling en als leerlingen van en met docenten. Helaas moesten we als KKC op de valreep de 

school nog een keer sluiten doordat we in diverse klassen clusterbesmettingen hadden.

We hebben ons uiterste best gedaan, leerlingen en collega’s en we hebben veel ballen in de lucht 

gehouden. We zijn onder de indruk geraakt van de veerkracht van leerlingen, maar we hopen toch 

echt volgend jaar weer een redelijk normaal jaar in te gaan. ‘Redelijk normaal’ want ook volgend 

schooljaar zal geen normaal schooljaar zijn omdat we vanwege de ‘vernieuwbouw’ van de school in 

een tijdelijke huisvesting zullen verblijven. Over dit onderwerp staat verderop in dit nieuwsbericht 

meer informatie. We verwachten dat na de vakantie de 1,5 meter nog steeds gehandhaafd zal 

moeten worden door leerlingen t.o.v. volwassenen, dus dit zal ons onderwijs nog bepalen. Op dit 

moment geldt de mondkapjesplicht nog op school en we verwachten dat dit ook na de vakantie nog 

zo zal zijn. Op 13 augustus is weer een persconferentie over het komend schooljaar.

Verder vindt u in dit nieuwsbericht informatie over de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar. 

We besteden veel aandacht aan de kennismaking dit schooljaar en soms ook op een andere manier 

dan voorgaande jaren. Dit heeft te maken met het feit dat we zo'n bijzonder jaar achter de rug 

hebben en dit jaar graag op een goede manier willen starten met elkaar. Ongetwijfeld heeft u via de 

media de berichten gehoord over het geld dat door de minister ter beschikking wordt gesteld aan 

scholen om de leerlingen komend jaar te helpen, de NPO-gelden. Ook op het KKC zijn en worden 

plannen gemaakt hoe we dit geld op een verantwoorde manier kunnen besteden. We zullen starten 

met een 0-meting bij de leerlingen om zo de beginsituatie in het nieuwe schooljaar inzichtelijk te 

maken. Daarna zal er aandacht besteed worden aan vakinhoud maar ook aan studievaardigheden 

en vaardigheden als plannen en organiseren. We bedenken deze plannen in samenwerking met 

docenten, leerlingen en ouders en willen op die manier ook maatwerk bieden aan onze leerlingen.

We hopen iedereen komend schooljaar gezond en wel weer te kunnen begroeten na de 

zomervakantie. Tot slot wensen we iedereen een goede zomerperiode: heb het goed met elkaar en 

blijf gezond!

Namens alle KKC-collega's,

Nan Botting, rector

 



veel. Op 2 juli kwam de uitslag van het tweede 

tijdvak en op dat moment hadden wij de 

volgende slagingscijfers:

Van het totaal aantal van 182 

examenkandidaten op het vwo waren 8 

leerlingen nog niet geslaagd. Op dit moment 

dus 95,6% en dat kan nog 100% worden in het 

derde tijdvak.

Van het totaal aantal van 98 examenkandidaten 

op het havo zijn 4 leerlingen definitief 

afgewezen en daar zouden er nog twee bij 

kunnen komen, nu dus een percentage van 

95,9%.

Dat is een heel mooie score in dit vreemde 

coronajaar. De leerlingen hoorden immers pas 

in december, rond de Kerstvakantie, dat het 

examen dit jaar wel doorging, waar het vorig 

jaar, na een bijna gewoon schooljaar, in maart 

al duidelijk werd dat de examens in 2020 niet 

door zouden gaan.

Vervolgens brak een onzekere tijd aan, wel 

lessen, geen lessen, online lessen, fysiek 

lessen, éénderde klassen, halve klassen en ga 

zo maar door. Voor de leerlingen en hun 

docenten was het constant schakelen. Ik heb 

veel respect voor hun uithoudingsvermogen en 

ben heel blij dat er zoveel leerlingen ondanks 

alles toch geslaagd zijn.

Voor degenen die vanwege corona het tweede 

tijdvak niet konden doen is er deze week het 

derde tijdvak. Als ik dit schrijf is het nog aan de 

gang en pas volgende week donderdag, op 15 

juli, komt voor de laatste leerlingen de uitslag. 

De docenten die de eerste en tweede correctie 

van deze examens moeten doen hebben dan 

ook nog geen vakantie.

Daarna heeft iedereen wel ècht vakantie en kan 

iedereen welverdiend uitrusten van een zeer 

hectisch jaar.

Ik wens de examenleerlingen veel succes bij 

hun vervolgstudie, tussenjaar of nieuwe baan!

Wij zitten volgend schooljaar in de tijdelijke 

huisvesting op ons sportveld om het jaar daarna 

in een prachtig vernieuwd schoolgebouw ons 

65-jarig jubileum te kunnen vieren.

Nanda Marrenga-Faber, conrector



 

Het gaat gebeuren: de 'vernieuwbouw’ en de 

verhuizing

De afgelopen weken is er heel hard gewerkt door iedereen om op te ruimen en in te pakken. Op 12 

juli komen de verhuizers alles weghalen en zitten we in een zo goed als lege school. Dan gaat een 

deel van de spullen in de opslag en het grootste deel wordt verhuisd.

Verhuizen ..... waarnaartoe?

Het grootste deel van de school zal op het sportveld staan. In de afgelopen weken is daar een heel 

‘dorp’ van noodgebouwen ontstaan waar we met het grootste deel van onze leerlingen in augustus 

weer beginnen. Een kleiner deel van de school (zo’n 8 lokalen, een kantoorruimte en een kleine 

gymzaal) zal verhuizen naar een schoolgebouw aan de dr. Schaepmanlaan, net aan de andere kant 

van de A-9. De leerlingen van klas 1 t/m 3 havo (behalve de havo-technasiumleerlingen) zullen 

vanaf augustus daar het grootste deel van hun lessen krijgen.



Met de tijdelijke huisvesting (thv) op het sportveld en de Schaepmanlaan beschikken we over 

evenveel lokalen als we nu hebben. Alleen is het onbetaalbaar gebleken om ook practicum-lokalen 

in een thv te realiseren, dus biologie, scheikunde, natuurkunde en science zullen de komende 

maanden geen practicumlessen kunnen geven.

In de thv is niet voorzien in een aula maar daarvoor wordt een van de gymzalen ingericht. Er komt 

wel een grote ruimte voor de leerlingen om zelfstandig te studeren en daar wordt ook een wat 

afgeslankte mediatheek gerealiseerd. De sloot tussen het huidige schoolterrein en het sportveld is 

gedempt. Een deel daarvan (het deel tussen de oude gymzalen en de thv) wordt het tijdelijke 

fietsenplein en het andere deel (bij de nieuwe gymzaal) wordt een tijdelijk schoolplein. Daar zal ook 

een catering-car-achtig-iets komen waar leerlingen broodjes en andere zaken kunnen kopen.

Schooljaar 2021-2022 zal hoe dan ook een bijzonder jaar worden voor iedereen. Het zal ongetwijfeld 

af en toe improviseren worden, maar we rekenen daarin op ieders flexibiliteit. Na komend schooljaar 

krijgen we er een mooi vernieuwd gebouw voor terug. Dit vernieuwde en verbouwde gebouw blijft 

natuurlijk het lichtpuntje aan de horizon.

Het is de bedoeling dat de nieuwbouw in twee fases opgeleverd gaat worden. De eerste fase is het 

deel waar straks de practicumlokalen komen (op de eerste verdieping) en een aantal talenlokalen 

(op de tweede verdieping) en een administratieve vleugel (op de begane grond).

Dat betekent dat medio december 2021/januari 2022 een aantal vakken (science, scheikunde, 

biologie en natuurkunde) alweer terug kunnen verhuizen. Dan kunnen we ook een deel van de thv 

weer afvoeren en ontstaat er wat meer ruimte. Het betekent wel dat we dan tijdelijk op drie locaties 

zitten.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat we het schooljaar 2022-2023 allemaal weer starten in het nieuwe 

gebouw.



Hulp bij lezen gevraagd

Wij maken ons zorgen om de leesvaardigheid 

van onze leerlingen. U zult vast wel in de krant 

hebben gelezen dat een op de vijf 

veertienjarigen een taalachterstand heeft en dat 

Nederlandse jongeren steeds minder lezen  . 1

Op het KKC merken de docenten ook dat 

leerlingen minder leesvaardig zijn. Daarom 

roepen we uw hulp in.

Uit onderzoek is gebleken dat je je 

leesvaardigheid kunt onderhouden en 

verbeteren door veel te oefenen. Dagelijks 

lezen dus. Lezen vergroot de woordenschat en 

de inzichten; geoefende lezers kunnen 

nepnieuws van echt nieuws onderscheiden en 

beter argumenteren (om maar eens een paar 

voordelen te noemen).

 

Wij blijven er op school alles aan doen om het 

lezen te stimuleren. Door boeken aan te raden 

die bij de leerling passen, door in de les leestijd 

te geven. Maar we kunnen dit niet zonder uw 

hulp. Met de zomervakantie voor de deur, 

vragen we u dus om uw kind te laten lezen. Niet 

als huiswerk voor het vak Nederlands of 

literatuur, maar voor de ontwikkeling van uw 

kind. Geoefende lezers houden zich beter 

staande in onze talige maatschappij.

Lezen in de vakantie kan nog meer opleveren: 

wanneer uw kind zijn telefoon even aan de kant 

heeft gelegd; maak er een mooie foto mee. 

Stuur hem naar sectie_nederlands@keizerkarel

 . college.nl

De mooiste foto’s worden beloond met een 

boekenbon.

 



Jongeren lezen nu vooral korte tekstjes op hun 

telefoon. Wat ze moeten doen is diep lezen; dit 

vraagt een ander soort concentratie van het 

brein. Het zou prettig zijn als u uw kind 

stimuleert om een half uur per dag te lezen 

(zonder telefoon). Dat mag fictie zijn, maar 

regelmatig een artikel uit een krant of tijdschrift 

lezen is ook goed.

Nu zult u wel denken: waarom moeten ouders 

hier iets mee? Bij de talen en bij het vak 

literatuur moeten leerlingen toch ook boeken 

lezen? Dat klopt. Het blijkt echter steeds vaker 

niet (goed) te gebeuren. Leerlingen zeggen wel 

dat ze de boeken lezen, maar al na een paar 

dagen zijn ze niet in staat vragen over die 

boeken te beantwoorden. Soms geven ze toe 

‘scannend’ te lezen: met de telefoon erbij; soms 

slaan ze delen over.

Veel leesplezier deze zomer!

Namens de sectie Nederlands

Frederiek Groenevelt en Thamar van Loon

  

   1 Achtergrondartikel_PISA 2018 3-12-2019.pdf 

(lezen.nl)

Leesgedrag hangt positief samen met 

leesvaardigheid - Stichting Lezen

 

Bibliotheek

In de tijdelijke huisvesting is helaas wat minder ruimte voor onze prachtige collectie boeken. Komend 

schooljaar zullen we daarom nog meer gebruik gaan maken van de bibliotheek.

Wist u dat een lidmaatschap van de bibliotheek voor kinderen tot 18 jaar gratis is? Inschrijven kan 

 via deze link. Inschrijven als bibliotheeklid (hostedwise.nl)

 Voor het landelijke aanbod E-books en luisterboeken voor jongeren kijk op: Home | 12-18 jaar | 

Jeugdbibliotheek

Maarten Spaan, medewerker van de bibliotheek Amstelland schrijft het volgende:

https://www.lezen.nl/sites/default/files/achtergrondartikel_PISA%202018%203-12-2019.pdf
https://www.lezen.nl/sites/default/files/achtergrondartikel_PISA%202018%203-12-2019.pdf
https://www.lezen.nl/onderzoek/leesgedrag-hangt-positief-samen-met-leesvaardigheid/
https://www.lezen.nl/onderzoek/leesgedrag-hangt-positief-samen-met-leesvaardigheid/
https://probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/forms/0005/subscription/member/I017/new
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar.html


Vanuit de bibliotheek delen wij de zorgen over de leesvaardigheid van de leerlingen. Bibliotheek 

  Amstelland ondersteunt scholen in het primair en voortgezet onderwijs bij hun leesonderwijs. Plezier 

in lezen is daarbij van groot belang. Om het tij te keren slaan de bibliotheken daarom de handen 

ineen en maken deel uit van het Leesoffensief. Hierin gaan wij op zoek naar manieren om samen 

met scholen in het VO het plezier in lezen weer hoog op de agenda te plaatsen. Een belangrijke 

voorwaarde voor plezier in lezen is toegang tot een rijke en gevarieerde collectie. Graag vertel ik u 

hier meer over in het volgende korte filmpje dat we maakten in de bibliotheek Amstelland op het 

   Stadsplein: https://youtu.be/tJuPElHhQCs

 

Vooruitblik brugklassen en 2 vwo

Beste ouders van (toekomstige) leerlingen in de brugklas en klas 2 vwo,

Vooruitlopend op de zomervakantie ontvangt u hierbij alvast informatie over een aantal belangrijke 

zaken voor het nieuwe schooljaar.

Start van het nieuwe schooljaar

 op 23 augustus starten we met het nieuwe schooljaar. De leerlingen worden om 14.00 Brugklas:

uur op school verwacht. Deze dag starten de introductie activiteiten. Uw zoon/dochter hoort in welke 

klas hij/zij is geplaatst en maakt kennis met de mentor(en) en de peermentoren. Het 

introductieprogramma omvat allerlei activiteiten en duurt van 23 tot en met 27 augustus. Alle 

activiteiten vinden op school plaats. Het volledige programma wordt in week 0 (week van 16 

augustus) aan u en uw zoon/dochter toegestuurd.

 op dinsdag 24 augustus wordt uw zoon/dochter om 12.00 uur op school verwacht voor een 2e klas:

mentoruur. Tot 12.45 uur vindt er een kennismaking plaats met de mentor van uw zoon/dochter. 

Aansluitend zal een gezellige activiteit plaatsvinden. Hierover wordt u in week 0 (week van 16 

augustus) geïnformeerd.

NPO (Nationaal Plan Onderwijs)

Vanuit het ministerie is het NPO geïntroduceerd. Dit herstelplan moet helpen bij het opvangen en 

wegwerken van leervertragingen door corona.

Scholen krijgen een budget per leerling dat ze hiervoor in kunnen zetten. Op 22 juni hebben de 

mentoren en docenten – van de onderbouw – deelgenomen aan een NPO dag. Tijdens deze dag 

zijn er werkgroepen geformeerd voor de uitwerking van een concreet plan. Deze dag heeft ertoe 

geleid dat diverse acties zijn uitgezet.

Het NPO plan richt zich op de onderwerpen: motivatie/mindset, cognitie, sociaal welbevinden en 

executieve vaardigheden in combinatie met leerstrategieën. Om u alvast een klein beetje mee te 

nemen in de uitwerking, kunnen wij u laten weten dat er voornemens zijn een 

zogenaamde nulmeting in samenwerking met CITO af te nemen. Deze nulmeting geeft een goed 

beeld van de kennis voor de kernvakken t.w. Nederlands, wiskunde, Engels.

https://youtu.be/tJuPElHhQCs


Naast de nulmeting zal elke leerling deelnemen aan een MILS-test. Uit deze MILS-test komt naar 

voren hoe een leerling omgaat met leerstrategieën. Dit kan bijdragen aan een wijze waarop de 

leerling het beste/prettigst leert.

Natuurlijk zal er ook veel aandacht zijn voor motivatie/mindset en het sociale aspect. Zodra we 

verder nieuws kunnen melden, dan zullen we dat zeker doen. Neem gerust contact met ons op als u 

vragen heeft/er onduidelijkheden zijn.

Kamp

Vanwege alle coronamaatregelen zijn we het afgelopen jaar niet op brugklaskamp geweest. 

Hartstikke jammer voor de leerlingen die zich hier zo op hadden verheugd. We zijn blij te kunnen 

melden dat we dit jaar op kamp gaan met de toekomstige brugklasleerlingen en de leerlingen die 

afgelopen jaar in de brugklas hebben gezeten.

Nadere informatie volgt, maar de datum voor de toekomstige brugklasleerlingen staat genoteerd 

op 20 en 21 september. De leerlingen die het komende schooljaar in klas 2 zitten, zullen op 21 en 22 

september op kamp gaan. Deze datum is onder het voorbehoud van eventuele coronamaatregelen. 

De officiële uitnodiging, het programma en belangrijke informatie volgt z.s.m. in het nieuwe 

schooljaar.

Voor nu wensen wij u en uw gezin een fijne zomervakantie en we hopen elkaar gezond te 

ontmoeten in schooljaar ‘21/’22!

Een zonnige groet,

Inge Takens en Suzanne van Schaik (afdelingsleiders 1 en 2 vwo) 

Willemijn Stolk (afdelingsleider 1, 2, 3 havo)

 

Vooruitblik 3 en 4 vwo

3 vwo

Het afgelopen jaar was weer een jaar van veel veranderingen en aanpassingen waarin van 

leerlingen veel flexibiliteit en zelfredzaamheid werd verwacht. Door omstandigheden kon de 

geplande toetsweek aan het eind van het schooljaar niet doorgaan en werd er, samen met mentoren 

en docenten, gekeken naar de mogelijkheden die er nog wel waren. Leerlingen waarvan de 

resultaten nog geen goed inzicht gaven kregen de kans om in de toetsweek te laten zien over welke 

kennis en vaardigheden ze beschikten. Voor de meeste van hen pakte dit goed uit. Ondanks de 

omstandigheden is het percentage leerlingen dat over is naar vwo 3 hoog. UIteraard zijn we hier erg 

blij mee!

Naast terugkijken willen we ook alvast een blik werpen op de start van het volgende schooljaar. We 

hebben een introductieprogramma opgezet waarin je elkaar goed leert kennen. Op dinsdag 24 

augustus hoor je van jouw mentor wat het precieze programma is maar hier alvast een tipje van de 

sluier.



 Maandag 

23   augustus

 Dinsdag 

24   augustus

 Woensdag 

25   augustus

 Donderdag 

26   augustus

 Vrijdag 

27   augustus

 Startdag 

voor   medewerker

s

 8.30-9.15 

uur   mentorles

 Mentorklas-   activi

teiten

 Mentorklas-   activi

teiten

 13.00-17.00 

uur   zeilen in 

Aalsmeer

4 vwo

Het afgelopen jaar was weer een jaar van veel veranderingen en aanpassingen waarin van 

leerlingen veel flexibiliteit en zelfredzaamheid werd verwacht. Door omstandigheden kon de 

geplande toetsweek aan het eind van het schooljaar niet doorgaan en werd er, samen met mentoren 

en docenten, gekeken naar de mogelijkheden die er nog wel waren. Leerlingen waarvan de 

resultaten nog geen goed inzicht gaven kregen de kans om in de toetsweek te laten zien over welke 

kennis en vaardigheden ze beschikten. Voor de meeste van hen pakte dit goed uit. Ondanks de 

omstandigheden is het percentage leerlingen dat over is naar vwo 4 hoog. UIteraard zijn we hier erg 

blij mee!

Naast terugkijken willen we ook alvast een blik werpen op de start van het volgende schooljaar. De 

eerste week van het nieuwe schooljaar staat voor 4 vwo in het teken van een introductieprogramma. 

In samenwerking met FC De Krachtpatsers zullen we een tweedaagse introductie verzorgen die in 

het teken staat van groepsvorming, persoonlijk leiderschap, samenwerking en elkaar en je mentor 

goed leren kennen. Na de afgelopen twee bijzondere schooljaren willen we het sociaal-emotioneel 

welbevinden van de leerlingen extra aandacht geven. Dit project is onderdeel van het Nationaal 

Programma Onderwijs (NPO). Naar aanleiding van de start in de eerste week zal hier regelmatig 

aandacht aan worden besteed in de mentorlessen.

De eerste week voor 4 vwo ziet er als volgt uit:

 Maandag 

23   augustus

 Dinsdag 

24   augustus

 Woensdag 

25   augustus

 Donderdag 

26   augustus

 Vrijdag 

27   augustus

 Startdag 

voor   medewerker

s

 8.30-9.15 

uur   mentorles

 10.35-12.30 

uur   Laptop 

ophalen

  13.00 – 15.00 uur 

 Sport en spel

 9.00-14.00 

uur   introductie

 9.00-

14.00   uur introduc

tie

Hartelijke groet,

 a.i. afdelingsleider 3 en 4 vwo)Judith Busscher (



 

Vooruitblik 5 en 6 vwo

Het afgelopen jaar was wederom een bijzonder jaar waarin onze leerlingen hard hebben gewerkt, op 

school en thuis, om te slagen voor hun diploma of over te gaan naar het eindexamenjaar. 

Terwijl we nog druk bezig zijn met het derde tijdvak hebben we op dit moment al een behoorlijk 

slagingspercentage van 95%. We zijn ontzettend trots op onze leerlingen en wensen hen heel veel 

succes volgend jaar! 

Voor onze leerlingen in 5 vwo was het voor een deel van de leerlingen lastig dit jaar. Ondanks extra 

hulp, coulance na de tweede periode en coulance bij de bevordering n.a.v. het opschorten van 

de toetsweek, blijft een deel van de leerlingen zitten. Wij wensen hen heel veel succes volgend jaar 

in 5 vwo. Daarnaast is er een grote groep die direct over is naar 6 vwo en hebben we nog acht 

leerlingen die op vrijdag een herexamen maken en daarmee nog kans hebben om over te gaan naar 

6 vwo.  

Vooruitblik volgend schooljaar 

De eerste week van het nieuwe schooljaar staat voor 5 vwo in het teken van 

een meerdaags introductieprogramma. In samenwerking met FC De Krachtpatsers zullen we een 

tweedaagse introductie verzorgen die in het teken staat van groepsvorming, persoonlijk leiderschap, 

samenwerking en elkaar en je mentor goed leren kennen. Na de afgelopen twee bijzondere 

schooljaren willen we het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen extra aandacht geven. 

Dit project is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Naar aanleiding van de 

start in de eerste week zal hier regelmatig aandacht aan worden besteed in de mentorlessen. 

De leerlingen in 6 vwo starten dit schooljaar met drie dagen die in het teken staan van het 

profielwerkstuk. Helaas hebben we die dagen aan het einde van dit schooljaar moeten aflassen. We 

vinden het wel heel belangrijk dat de leerlingen aan het begin van het schooljaar een aantal dagen 

onder begeleiding werken aan hun profielwerkstuk. Verder zijn we bezig met de organisatie van een 

 activiteiten week voor de eindexamenleerlingen in de week voor de herfstvakantie.

 

Programma week 1 (nadere informatie volgt):

Klas 5 vwo

Dinsdag 24 augustus       08.30-09.15 uur Mentorlessen

Woensdag 25 augustus 09.00-14.00 uur Introductie (8 groepen)

Donderdag 26 augustus 10.00-12.00 uur Sport/spel



  09.00-14.00 uur Introductie (8 groepen) 

 

Klas 6 vwo

Dinsdag 24 augustus       Mentorlessen

Woensdag 25 augustus PWS dag

Donderdag 26 augustus PWS dag

Vrijdag 27 augustus PWS dag, les volgens rooster

 

Hartelijke groet,

Simon Vellinga (afdelingsleider 5 en 6 vwo)

 

Vooruitblik 2 havo

Beste leerlingen, beste ouders,

Hartelijk welkom in 2 havo! Wij willen er samen met jullie een mooi jaar van maken. We hebben 

daarvoor al veel plannen gemaakt die we alvast met jullie willen delen.

Volgend jaar wordt een bijzonder jaar want dan krijgen de havo technasium klassen les in het 

tijdelijke hoofdgebouw en de andere havo onderbouw klassen volgen hun lessen op de 

Schaepmanlaan in verband met de verbouwing van de school. De introductieweek vindt voor alle 

havo-onderbouwleerlingen plaats op de Schaepmanlaan, dus dan kunnen jullie al een beetje 

wennen. Ook vinden de introductiedagen voor de leerlingen van 2ht1 plaats op de Schaepman.

We vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij jullie doen en laten op school en jullie snel te 

kunnen helpen als dat nodig blijkt. Daarom krijg je volgend schooljaar per klas weer twee mentoren. 

Samen zullen wij jullie begeleiden en helpen om niet alleen het beste uit jezelf te halen, maar ook 

om plezier te hebben op school.

Met dat plezier willen we komend schooljaar meteen beginnen! We zijn druk bezig geweest om een 

mooi introductieprogramma voor jullie in elkaar te zetten:



Op  gaan we van start. Natuurlijk ga je eerst kennismaken met je nieuwe klas dinsdag 24 augustus

en je nieuwe mentoren. De dinsdag staat ook in het teken van het opfrissen van je ICT-kennis, dus 

neem je (opgeladen) laptop mee!

Op  gaan we er een knalfeest van maken. We starten met een soort woensdag 25 augustus

competitie met allerlei opdrachten en spelletjes. Het groepje met de meeste punten verdient een 

mooie prijs. ’s Middags gaan we naar Fun Forest en daarom is het belangrijk dat je makkelijke 

schoenen aan hebt en kleding die tegen een stootje kan. We sluiten de dag af met een gezellige 

barbecue.

Op  verzamelen we weer en bieden jullie mentoren je een lekker donderdagochtend 26 augustus

ontbijt aan. Daarna mogen jullie één van de muren van je eigen klas beschilderen en een 

klassenlogo ontwerpen. Ook ga je nader kennismaken met je mentor. Neem nu ook weer je laptop 

mee! Trek kleding en schoenen aan waarvoor het niet erg is als je er verf op morst.

Op  krijg je een opfriscursus van de bRAIn-academy. Wat had je ook alweer vrijdag 27 augustus

geleerd over hoe je slim kunt leren en wat zou je nog een keertje willen oefenen? Neem je laptop 

en het boek  mee!Slim Jezelf Zijn

Op  is de eerste lesdag.maandag 30 augustus

Voor de ouders hebben we op woensdag 15 september van 19.00-20.00 uur een informatieavond 

gepland, waarbij de ouders ook meteen kennis kunnen maken met de mentoren.

Bovendien een speciaal verzoek aan de ouders: wie vindt het leuk en heeft tijd om op vrijdag 20 

augustus op de dr. Schaepmanlaan te helpen schilderen om de muren weer een frisse witte tint te 

geven, zodat onze leerlingen in een fris en gezellig gebouw kunnen starten? Als u kunt komen 

  .helpen, stuur dan mevrouw Stolk mailtje: sto@keizerkarelcollege.nl

Maar nu eerst...... vakantie!!! We wensen jullie hele fijne weken en hopen jullie op 24 augustus weer 

uitgerust op school te mogen ontvangen. Aan het eind van de zomervakantie kun je al op Magister 

of Zermelo lezen in welke klas je bent ingedeeld. Daarnaast krijg je ook weer een kluisje. Tot dan!  

Hartelijke groet,

Meneer Droog en mevrouw van Elst (mentoren 2h1) 

Mevrouw Ponjee en meneer Timmer (mentoren 2h2) 

Meneer Geerts en mevrouw van Leeuwen (mentoren 2h3) 

Meneer Egeraat en mevrouw Werkman (mentoren 2ht1) 

Meneer van Heun (leerlingcoördinator 1 t/m 3 havo) 

Mevrouw Stolk (afdelingsleider 1 t/m 3 havo)

 Programma van de eerste week:

Informatie over de introductie van het nieuwe schooljaar

Dag   Tijdstip   Activiteit   Lokaal 



Maandag 23 augustus  -  -   

Dinsdag 24 augustus  12:00 – 14:45 Kennismaking per klas en ICT 

herhaling

Neem je opgeladen laptop 

mee!

Dr. Schaepmanlaan 2 

(oude gebouw van 

OBS de Piet Hein)

Lokalen worden later 

bekend gemaakt

Let op: Woensdag op de fiets naar school!

Woensdag 25 augustus  9:00 – 11:45 Ochtendprogramma (Crazy 

44) 

Schaepmanlaan, 

Amstelveen

  11:45 – 12:15 Naar het Amsterdamse bos  

  12:15 – 12:45 Lunch    (zelf meenemen!)  

  13:00 – 15:30 Expeditie Fun Forest  

  16:00 – 17:30  Boodschappen doen / 

barbecue opbouwen

 

  17:30 – 20:00 Barbecue   

Donderdag 26 augustus  9:30 – 12:45 Ontbijten op school en creatief 

project ‘muurschildering’. Nee

m je opgeladen laptop mee!

Schaepmanlaan

  12:45 – 13:15 Pauze  (lunch zelf 

  meenemen!)

 

  13:15 – 15:30 Muurschildering afmaken en 

klassenlogo ontwerpen.

 

Vrijdag 27 augustus  9:00 – 16:00 bRAIn-academy opfrisdag Schaepmanlaan



Neem je opgeladen laptop 

èn je boekje ‘slim jezelf zijn’ 

van de bRAIn Academy mee! 

Ook weer een eigen lunch 

 Speciaal voor ouders om alvast in de agenda te noteren:

Woensdag 15 september van 19:00 – 20:00 uur: informatieavond en kennismaking mentoren

 

Vooruitblik 3 havo

Beste leerlingen, beste ouders,

Hartelijk welkom in 3 havo! Wij willen er samen met jullie een mooi jaar van maken. We hebben 

daarvoor al veel plannen gemaakt, die we alvast met jullie willen delen.

Volgend jaar wordt een bijzonder jaar want dan krijgen jullie les op de Schaepmanlaan in verband 

met de verbouwing van de school. De introductieweek vindt voor alle havo-onderbouwleerlingen 

plaats op de Schaepmanlaan dus dan kunnen jullie al een beetje wennen.

We vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij jullie doen en laten op school en jullie snel te 

kunnen helpen als dat nodig blijkt. Daarom krijg je volgend schooljaar per klas niet één, maar twee 

mentoren. Samen zullen wij jullie helpen om niet alleen het beste uit jezelf te halen, maar ook om 

plezier te hebben op school. Ook zullen de mentoren jullie begeleiden bij de profielkeuze later in het 

jaar.

We zijn druk bezig geweest om een mooi introductieprogramma voor jullie in elkaar te zetten.  Dit 

gaat vanaf  van start. Natuurlijk ga je eerst kennismaken met je nieuwe klas en dinsdag 24 augustus

je nieuwe mentoren. Met je klas neem je deel aan een workshop, waarvoor je je mobieltje nodig zult 

hebben. Neem ook een opgeladen laptop mee!

Op  gaan we op pad: we gaan varen en wadlopen in Hippolytushoef. Met een woensdag 25 augustus

beetje geluk zien we nog wat zeehonden. Trek oude kleding en schoenen aan die lekker zitten en 

tegen een stootje kunnen (veterschoenen of surfschoenen), want je kunt wat vies of nat worden. Aan 

het einde van de dag kan je je omkleden, dus neem schone kleding en een handdoek mee! Een 

regenjack is ook geen overbodige luxe. Tijdens het lopen is het wellicht lekker om een broodje te 

kunnen eten en wat te kunnen drinken. Na afloop gaan we samen Fish and Chips eten. 

Op  verzamelen we weer en bieden jullie mentoren je een lekker ontbijt aan. donderdag 26 augustus

Daarna gaan jullie je eigen klas schilderen en een klassenlogo ontwerpen. Ook ga je nader 

kennismaken met je mentor. Neem nu ook weer je laptop mee en trek kleding en schoenen aan 

waarvoor het niet erg is als je er wat verf op morst.

Op  krijg je een opfriscursus van de bRAIn-academy. vrijdag 27 augustus Neem je laptop en het 

boek  mee!Slim Jezelf Zijn

Op  is je eerste lesdag.maandag 30 augustus



Voor de ouders hebben we op woensdag 15 september van 20.00-21.00 uur een informatieavond 

gepland, waarbij de ouders ook meteen kennis kunnen maken met de mentoren.

Bovendien een speciaal verzoek aan de ouders: wie vindt het leuk en heeft tijd om op vrijdag 20 

augustus op de dr. Schaepmanlaan te helpen schilderen om de muren weer een frisse witte tint te 

geven, zodat onze leerlingen in een fris en gezellig gebouw kunnen starten? Als u kunt komen 

  .helpen, stuur dan mevrouw Stolk mailtje: sto@keizerkarelcollege.nl

Maar nu eerst...... vakantie!!! We wensen jullie hele fijne weken en hopen jullie op 24 augustus weer 

uitgerust op school te mogen ontvangen. Aan het eind van de zomervakantie kun je al op Magister 

of Zermelo lezen in welke klas je bent ingedeeld. Daarnaast krijg je ook weer een kluisje. Tot dan!

Hartelijke groet, 

Meneer Bosgraaf en mevrouw van de Coterlet (mentoren 3h1) 

Mevrouw de Bok en Meneer Heijnis (mentoren 3h2) 

Mevrouw Al en meneer Moormann (mentoren 3h3) 

Mevrouw Binnendijk en meneer Seminck (mentoren 3h4) 

Meneer van Heun (leerlingcoördinator 1 t/m 3 havo) 

Mevrouw Stolk (afdelingsleider 1 t/m 3 havo)

 Programma van de eerste week:

Informatie over de introductie van het nieuwe schooljaar

Dag   Tijdstip   Activiteit  

Maandag 23 augustus  -  - 

Dinsdag 24 augustus  12:00 – 12:45 uur  Kennismaking per klas 

  13:15-14:45 uur  ICT-herhaling

Woensdag 25 augustus  14:10 uur Verzamelen op de parkeerplaats hoofdgebouw, 

Elegast 5

  14:25 uur Naar de bus

  14:30 uur Vertrek naar Hippolytushoef:

De Groot Recreatie



’t Schippershuus

Gemeentelandsweg 50

1777 NN Hippolytushoef

06-51806581

  16:00 uur Aankomst en laatste info over het programma

  16:05 uur Vervoer met bus naar de haven

  ca 20:00 uur Douchen en droge kleding aan met aansluitend Fish 

and Chips

  20:30 – 21:00 uur Vertrek naar Amstelveen

  22:00 uur Aankomst

Donderdag 26 

augustus 

9:30 uur  Ontbijten op school 

  10:15-10:30 uur  Samen even opruimen 

  10:30 – 11:00 uur  Pauze 

  11:15 – 12:45 uur  Muurschildering maken en klassenlogo ontwerpen. 

 .Neem je eigen laptop mee

  12:45 – 13:15 uur  Pauze    (neem je eigen lunch mee!)

  13:15 – 15:30 uur  Muurschildering afmaken en klassenlogo ontwerpen

Vrijdag 27 augustus  9:00 – 16:00 uur bRAIn-academy opfrisdag

(neem je eigen lunch mee, laptop en je boek 

‘slim jezelf zijn’)



 Speciaal voor ouders om alvast in de agenda te noteren:

Woensdag 15 september van 20:00 – 21:00 uur: informatieavond en kennismaking mentoren

 

Vooruitblik bovenbouw havo

Het afgelopen jaar was wederom een bijzonder jaar waarin onze leerlingen hard hebben gewerkt, op 

school en thuis, om te slagen voor hun diploma of over te gaan naar 5 havo. 

Meer dan 95% heeft een havodiploma gehaald dit jaar. We zijn ontzettend trots op onze leerlingen 

en wensen hen heel veel succes volgend jaar! 

In 4 havo was het voor een deel van de leerlingen erg lastig dit jaar. Ondanks extra hulp, coulance 

na de tweede periode en coulance bij de bevordering n.a.v. het opschorten van de toetsweek, blijft 

een deel van de leerlingen zitten. Wij wensen hen heel veel succes volgend jaar in 4 havo en gaan 

ervan uit dat zij volgend jaar een solide basis leggen voor een succesvol vervolg in 5 havo. 

Daarnaast is er een grote groep, die direct over is naar 5 havo en is er nog een groep van 13 

leerlingen die aan het einde van deze week een herexamen maakt. We wensen hen heel veel 

succes bij het herexamen. 

Vooruitblik volgend schooljaar 

Naast terugkijken willen we ook alvast een blik werpen op de start van het volgende schooljaar. De 

eerste week van het nieuwe schooljaar staat voor 4 havo in het teken van een 

introductieprogramma. In samenwerking met FC De Krachtpatsers zullen we een tweedaagse 

introductie verzorgen die in het teken staat van groepsvorming, persoonlijk leiderschap, 

samenwerking en elkaar en je mentor goed leren kennen. Na de afgelopen twee bijzondere 

schooljaren willen we het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen extra aandacht 

geven. Dit project is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Naar aanleiding van 

de start in de eerste week zal hier regelmatig aandacht aan worden besteed in de mentorlessen. 

Verder zullen we in de tijdelijke huisvesting met een aantal vakken les gaan geven op het 

studieplein. Dit is een grote ruimte in de school waar leerlingen in tussenuren of bij uitval van lessen 

zelfstandig kunnen werken aan school. Daarnaast zal daar dus in 4 havo tijdens een van de lessen 

van de vakken economie, geschiedenis, wiskunde en natuurkunde op dit studieplein gewerkt worden 

onder begeleiding van een vakdocent.  

De leerlingen in 5 havo starten dit schooljaar met drie dagen die in het teken staan van het 

profielwerkstuk. Helaas hebben we die dagen aan het einde van dit schooljaar moeten aflassen. We 

vinden het wel heel belangrijk dat de leerlingen aan het begin van het schooljaar een aantal dagen 

onder begeleiding werken aan hun profielwerkstuk. Verder zijn we bezig met de organisatie van 

een activiteiten week voor de eindexamenleerlingen in de week voor de herfstvakantie. Door de 

coronamaatregelen konden we dit jaar met 4 havo geen stedenreis of werkweek organiseren, 

daarom willen we volgend jaar alsnog een paar dagen, in Nederland, op pad.

De eerste week voor 4 en 5 havo ziet er als volgt uit:  

 



De bRAInacademy

Aan het einde van het jaar is het tijd om de 

balans op te maken en terug te kijken. Ondanks 

het weer rumoerige schooljaar is er toch echt 

wel veel geleerd en gebeurd. Onderdeel 

daarvan was de bRAInacademy van de havo 

onderbouw. Als we daarvan de balans 

opmaken zien we dat het heeft geleidt tot 

reparatie van voldoendes en een lichte stijging 

in het gemiddelde. Er zou voorzichtig kunnen 

worden gesteld dat er al wat basis is 

gerepareerd. Naast de vakinhoudelijke cijfers, 

hebben we met leerlingen en docenten de 

bRAInacademy in zijn totaal geëvalueerd. 

Voornamelijk om te kijken wat we hebben 

geleerd en blijvend kunnen gebruiken.

Hier is veel waardevols naar voren gekomen. 

Zo gaan we volgend jaar zeker weer aandacht 

besteden aan de cognitieve vakoverstijgende 

vaardigheden zoals bijvoorbeeld plannen en 

concentreren. Daarnaast hebben we zowel 

tijdens de bRAInacademy zelf als tijdens de 

evaluatie maar weer is gezien dat elke leerling 

andere behoeftes heeft. Ook hieraan gaan we 

volgend jaar aandacht besteden zodat elke 

leerling op zijn manier stappen kan maken.

Via deze weg wil ik nog maar weer is alle 

ouders bedanken die hebben bijgedragen aan 

de bRAInacademy. Wij hebben iets moois 

neergezet!

Namens Martijn van der Linden (docent 

economie/projectleider bRAInacademy

  Dinsdag 24 augustus Woensdag 25 

augustus

Donderdag 26 

augustus

Vrijdag 27 

augustus

   4  havo 8.30-9.15 uur mentorles  8.30-10.30 uur 

laptops ophalen

11.00 – 16.00 uur 

introductie

09.00-14.00 uur 

introductie-

programma

10.00-12.00 uur 

introductie sport

/spel

5 havo  10.00-10.45 mentorles 09.00-14.00 uur 

PWS-dag

09.00-14.00 uur 

PWS-dag

PWS-dag, start 

lessen

 



 

KKC-leerlingen bereiden gerechten met insecten: ‘Is je 

trek enorm, neem dan een worm’

In het Amstelveens Nieuwsblad verscheen afgelopen week een artikel over KKC-leerlingen uit de 

derde klas van het technasium.

Ruim veertig leerlingen uit de derde klas van het technasium van het Keizer Karel College (KKC) 

hebben maandagmorgen in groepjes van vier of vijf de eindpresentatie gegeven van het project 

‘Insecten op je bord’. Ze hebben de afgelopen negen weken gewerkt aan een gerecht waarin 

insecten verwerkt zijn en aan een marketingplan om dit ook aan de man te brengen. De nieuwe 

horecagelegenheid Gerrit in Uithoorn opende speciaal voor deze gelegenheid de deuren voor de 

scholieren, zodat zij daar de reeds voorbereide gerechten af konden maken. Daarna presenteerde 

ze hun culinaire creaties aan een jury. Die kreeg onder meer een pizza waarin meelwormen 

verwerkt waren en deegrolletjes met een vulling met sprinkhanen voorgeschoteld. De gerechten 

vielen ondanks de niet alledaagse vleesvervangers goed in de smaak.

Klik    voor het volledige artikel.hier

https://www.amstelveensnieuwsblad.nl/premium/lokaal/onderwijs/689804/kkc-leerlingen-bereiden-gerechten-met-insecten-is-je-trek-enorm/2kFmNKU2_qbNxEgbMbP2NGZcN3dK5rfl-ZVGmuva1SJJX19dG0fJN8a5_cPJJ-grFrYkQpzDril7P8I-dHVVutn0h0TQyyeqBOXwyMvqOz854OkIe2qerTvh3cnQqTx6


 

Wie schrijft, die blijft

Uitslag winnaars brugklas fantasy-verhalenwedstrijd

Op woensdagmiddag 9 juni jl. was de spanning te snijden in de Mediatheek. Tien zenuwachtige 

brugklassers zaten rond de grote tafel, dronken hun limonade en snoepten van het lekkers dat werd 

uitgedeeld. Waar wachtten zij op? Op de uitslag van de fantasyverhalenwedstrijd.

In maart en april hadden alle brugklassen bij het vak Nederlands gewerkt aan een creatieve 

schrijfopdracht. Een verhaal van maximaal duizend woorden moest het worden waarin avontuur, 

spanning en magie een grote rol speelden en waarin helden het opnamen tegen boeven en 

slechteriken. In mei was er uit elke klas een winnaar gekozen en nu was het zover: een vakjury zou 

uit die tien prachtige verhalen de drie mooiste, spannendste of origineelste kiezen. Vakjury? 

Jazeker: Remco Houtepen van Boekhandel Libris Venstra en onze rector Nan Botting –van oudsher 

docent Nederlands, hebben een weekend lang verhalen gelezen en kozen uiteindelijk drie winnaars.

Inhoudelijk werden de verhalen als erg goed beoordeeld door de jury. Veel magie, veel spanning, 

weinig fouten en dit jaar extra veel bloed, moord en doodslag, volgens Remco. "Opvallend veel 

geweld," zei hij. Hij dacht dat het wellicht kwam door het vele binnen zitten door corona. Bij het 

uitreiken van de prijzen (boeken natuurlijk!) werd er druk geapplaudisseerd en ging niemand met 

lege handen naar huis. Kortom: op naar volgend jaar. Dan nu de uitslag: 

1

.
Martijn Aris met het verhaal Alpha (1VT1) 

2

.
Rein Smith met het verhaal Over de muur  (1AG2)

3

.
Jasmijn Top met het verhaal Kiki en de wilde honden (1HT1)



 

Terugblik UNESCO-schooljaar 2020-2021

Het KKC is nu anderhalf jaar UNESCO-school. Achter de schermen is hard gewerkt, hieronder 

geven wij een korte samenvatting van alle lopende en afgeronde activiteiten.  

Onder de bezielende leiding van de UNESCO-leerlingencommissie hebben er diverse acties 

plaatsgevonden. Zo hebben zij een geldinzamelingsactie voor de vluchtelingen in kamp Moria op 

Lesbos georganiseerd (aansluitend bij  ) en rond de kerst kwam de hal vol te Because we Carry

staan met voedselpakketten voor de voedselbank. Wat deze actie zo mooi maakte is dat de hele 

school, leerlingen en collega's hun bijdrage hebben geleverd. Leerlingen hebben daarnaast  candy  '

canes' verkocht en deze opbrengst ging naar het Rode Kruis. Het ouderenfonds kon veel 

zelfgemaakte kaarten ontvangen voor eenzame ouderen. De helden van de brugklas hebben acties 

uitgevoerd om ouderen te helpen en/of te verwennen.



In diverse lessen is aandacht besteed aan UNESCO-thema’s. Er is bijvoorbeeld voor het thema 

Vrede en Mensenrechten een schrijfactie gehouden voor  van Amnesty International Write for rights

en er is via Shelter City een mensenrechtenactivist in 6 vwo uitleg in het Spaans komen geven over 

de politieke en economische situatie in Venezuela.

De technasium brugklas heeft aan een upcycling project gewerkt wat past bij het thema 

Duurzaamheid. De spullen die van huis zijn meegebracht hebben een metamorfose ondergaan en 

zijn via een veiling verkocht. De opbrengst is ten goede gekomen aan het Amstelland Ziekenhuis.

Het thema Internationaliseren heeft aandacht gekregen bij de voortzetting van het Erasmus+ project 

Viruskenner in de tweede klas van het Technasium. De uitwisseling met Italië laat nog op zich 

wachten, wij hopen dat het volgend jaar kan plaatsvinden. Ook mag niet onvermeld blijven dat 52 

leerlingen het Cambridge examen gehaald hebben en dat er twee eTwinning projecten zijn 

uitgevoerd. Het project “  ” was een project tussen Strong and Independent Women in our History

een tweede klas en leerlingen uit Polen, Turkije en Spanje bij het vak geschiedenis. Het andere 

project was  ” waar 5 vwo leerlingen met Spaans samen met “Together Away/Unidos a Distancia

leerlingen in Spanje aan een interactieve reisblog hebben gewerkt. Beide projecten hebben een 

eTwinning kwaliteitslabel ontvangen. (Meer inhoudelijke informatie vindt u op de KKC-website onder 

actueel nieuws).

De bovenbouwleerlingen zijn bij het vak kunst beeldend aan de slag gegaan met het maken van 

animatiefilms. Deze films zijn nu ingestuurd voor deelname aan het internationale jongeren 

filmfestival REC in Berlijn dat in september plaats zal vinden. Wat zou het leuk zijn als er een paar 

leerlingen naar Berlijn kunnen gaan om dit festival bij te wonen.

Rondom het thema burgerschap zijn de Tweede Kamer scholierenverkiezingen gehouden, heeft er 

een lezing plaatsgevonden van het  en is er een gastles geweest met een John Adams Institute

gemeenteraadslid van Amstelveen.

Wij hadden dit jaar graag willen afsluiten met drie UNESCO-burgerschapsdagen voor 5 vwo en een 

groep 4 havo leerlingen alleen hebben we deze activiteit naar volgend schooljaar moeten verzetten 

in verband met een nieuwe corona-uitbraak. Het was ook de bedoeling dat er een WON-

duurzaamheidsweek in 4 vwo zou plaatsvinden. Ook deze week wordt doorgeschoven naar volgend 

jaar.

Dit jaar hebben wij diverse online-meetings met UNESCO-scholen bijgewoond en hebben wij twee 

online visitaties aan andere UNESCO-scholen afgelegd. Dit soort bijeenkomsten levert altijd veel 

inspiratie op en sommige ideeën willen wij in de toekomst ook op het KKC uitwerken. Zo komen de 

introductiedagen voor de brugklassers komend schooljaar in het teken te staan van de 17 Sustainabl

 van de Verenigde Naties (SDG's). Op deze manier komt onze nieuwe lichting e Development Goals

leerlingen vanaf dag één in aanraking met het UNESCO-gedachtegoed.
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Ander mooi nieuws is dat Aisha Kahn uit 5 vwo is gekozen voor de landelijke UNESCO-

jongerencommissie.

Tot slot willen wij vooral aandacht vragen voor de groep UNESCO-leerlingen die nu de school met 

een diploma gaat verlaten. Zij hebben aan de wieg gestaan van de mooie acties. Wij waarderen hun 

harde werk maar vooral hun creativiteit, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zij dragen nu het 

stokje over aan een nieuwe groep enthousiaste leerlingen. Veel dank dat jullie ons zo goed hebben 

geholpen.

Wij wensen iedereen een mooie zomer toe!

UNESCO-coördinatoren,

Boukje Jonkheer, Orkidé Bull en Kirsten Angelist

 

Meer nieuws

Voor een overzicht van komende activiteiten en meer actuele berichten verwijzen wij u naar onze 

website  www.keizerkarelcollege.nl
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