
 

Nieuwsbrief 
 
Rooster 
Door de instroom van nieuwe leerlingen na de zomervakantie en het zwangerschapsverlof van 
onze docent mevrouw N. Veldhuis zijn wij genoodzaakt om de klassen de herschikken en een 
extra lesuur in te zetten. Hierbij kan het dus zijn dat uw zoon/dochter tot 14:00 uur les heeft of 
tot 14:50 uur.  
Indien het uw zoon of dochter betrof bent u hierover al geïnformeerd per brief. Via deze weg 
willen wij u hiervan nogmaals op de hoogte brengen van de wijzigingen. 
 
Nieuwe lestijden 
1e les  08.30 – 09.00 uur 
2e les  09.00 – 09.45 uur 
3e les  09.45 – 10.30 uur 
 
Pauze 
 
4e les  10.45 – 11.30 uur 
5e les  11.30 – 12.15 uur 
 
pauze 
 
6e les  12.30 – 13.15 uur 
7e les  13.15 – 14.00 uur 
8e les  14:00 – 14:50 uur 
 
 
Nieuwbouw/verbouwing Briant College 
Vanaf woensdag 18 september aanstaande worden de bomen aan de Bethaniënstraat gekapt en 
wordt het voorterrein gesaneerd en ingericht. Om de bomenkap en de sanering uit te kunnen 
voeren vinden er vanaf maandag 16 september voorbereidende werkzaamheden plaats. Ter 
hoogte van de werkzaamheden worden in deze periode verkeersmaatregelen genomen; dit om de 
veiligheid van de weggebruikers en de werknemers van de aannemer te waarborgen.  
 
Eind dit jaar verwacht de gemeente de werkzaamheden af te ronden zodat onze nieuwe sporthal 
en De Ommezwaai vanaf begin 2020 gebruikt kunnen worden. De renovatie van ons 
schoolgebouw en de inrichting van ons terrein volgt in een later stadium.  
 
Kamp 3e en 4e jaars 
Op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 oktober 2019 gaan onze 4e jaars leerlingen op kamp.  
Dit jaar gaan we naar Le Confluent in de Ardennen, ongeveer een half uurtje rijden onder Luik in 
België. De informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen heeft inmiddels 
plaatsgevonden. 
 
  

Foto “a href="https://nl.freepik.com/vrije-foto-vectoren/school" 
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Informatie rondom docenten 
Mevrouw N. Veldhuis is met ingang van 15 augustus 2019 met zwangerschapsverlof gegaan.  
 
Oproep MR oudergeleding 
De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en 
personeelsleden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De MR bestaat uit twee 
geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding, waarbij de oudergeleding de 
ouders/verzorgers van de leerlingen vertegenwoordigt. Op deze wijze zijn zowel ouders als 
personeel betrokken bij ons schoolbeleid. De MR van het Briant College is nog steeds op zoek 
naar leden voor de oudergeleding dus: “Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de MR en/of wilt u 
meer informatie?” Dan kunt u een e-mail sturen aan mr@briantcollege.nl.  
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op! 
 
 
Wilt u een keer aansluiten bij onze vergaderingen dat kan ook. U bent van harte welkom!  
Mocht u aanwezig willen zijn dan kunt dit uiterlijk één week voor de vergaderdatum aan ons 
doorgeven: mr@briantcollege.nl 
 
Vergaderdata 
Donderdag 31 oktober 2019 14:15 – 16:15 uur 
Dinsdag 26 november 2019 14:45 – 16:15 uur 
Donderdag 23 januari 2020 14:15 – 16:15 uur 
Dinsdag 07 april 2020 14:15 – 16:15 uur 
Donderdag 11 juni 2020 14:45 – 16:15 uur 
Maandag 29 juni 2020 20:00 – 21:30 uur 
 
Voor meer informatie over de MR verwijzen wij u naar onze website www.briantcollege.nl.  
 
Rookbeleid 
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij school- of 
onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht om vanaf 01 augustus 2020 een rookvrij terrein te 

hebben (wijziging Tabakswet). Dit geldt voor primair en voortgezet 
onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en 
jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij 
terrein beschermt hen leerlingen ook tegen de schadelijke gevolgen van 
meeroken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij terrein ingevoerd. 
 
De stichting De Onderwijsspecialisten, waar het Briant College onder valt, 

heeft met besloten om hieraan gevolg te geven met ingang van 01 januari 
2020. Dit houdt ook in dat de mogelijkheid van leerlingen om met 

toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) op een aangewezen plek te mogen  
roken komt te vervallen. Daarnaast hebben we van de Gemeente Arnhem een brief ontvangen 
dat zij hierop handhavers gaan inzetten en boetes gaan uitdelen. 
 
Leerlingenraad 
Het Briant College heeft een vrijwillige, niet-gekozen leerlingenraad die de belangen 
vertegenwoordigt van onze leerlingen. In de leerlingenraad zitten leerlingen van de onder- en 
bovenbouw. Zij komen ongeveer tien keer per jaar, onder schooltijd, bij elkaar. Dan bespreken ze 
met de directeur zaken als de inrichting van de school, de schoolregels, onderwijsvernieuwingen 
en het organiseren van activiteiten. Ook dit jaar zal er binnen het Briant College een 

mailto:mr@briantcollege.nl
mailto:mr@briantcollege.nl
http://www.briantcollege.nl/
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leerlingenraad opgezet worden. Binnenkort starten we hier weer mee. Vind je het leuk om aan te 
sluiten en wil je meepraten? Meld je dan bij de heer R. Pennings en/of mevrouw T. Benedick. 
 
Studiedagen/vakantie 
Vakanties 
Herfstvakantie  14 oktober t/m 18 oktober 2019 
Kerstvakantie  23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020 
Goede Vrijdag  10 april 2020 
Pasen   12 en 13 april 2020 
Meivakantie   20 april t/m 1 mei 2020 
Bevrijdingsdag  5 mei 2020 
Hemelvaart   21 mei 2020 & 22 mei 2020 
Pinksteren   1 juni 2020 
Zomervakantie  13 juli t/m 21 augustus 2020 
 
Studiedagen 
Donderdag 10 oktober 2019 
Donderdag 12 december 2019 
Donderdag 13 februari 2020 
Donderdag 26 maart 2020 
Dinsdag 4 mei 2020 
Donderdag 25 juni 2020 
Vrijdag 10 juli 2020 
 
Dag naar Hemelvaart 
Het MT heeft besloten om de leerlingen na Hemelvaart vrij te geven. Dit betekent dat zij op 
vrijdag 22 mei 2020 vrij zijn. Vermeldt dit in uw agenda en zorg dat het leerlingenvervoer 
hiervan tijdig op de hoogte is. 
 
Verhuizing ACT 
De samenleving verandert continu. Er is een steeds groter verschil tussen jongeren die hun weg 
weten te vinden en jongeren die uit het systeem vallen in het Nederlandse onderwijs. Omdat ze 
nu te weinig kansen of te weinig uitdaging krijgen om hun 
talenten te ontplooien. Voor die groep is fundamenteel ander 
onderwijs en begeleiding nodig: dat is onze overtuiging. Naar 
aanleiding hiervan is het Briant College vorig jaar gestart met het 
Project ACT (Academy for Community and Talent). Een aantal van 
onze leerlingen neemt hier aan deel. 
 
Na de herfstvakantie verhuist ACT naar de kerk De Oase, 
Bethaniënstraat 3 in Arnhem. Momenteel is onze decaan druk 
bezig om de verhuizing te coördineren. 
 
Wilt u meer weten of het project ACT, dan verwijzen wij u naar onze website: 
www.briantcollege.nl 
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Jongerencoach 
Via deze weg willen wij Cihan Sakalli, onze jongerencoach nog even onder de aandacht brengen. 
Cihan biedt vooral een luisterend oor voor onze jongeren en ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast 
stimuleert hij de jongeren om stappen te ondernemen en helpt hij door middel van praten om de 
gedachten op een rijtje te krijgen en zichzelf hierdoor beter te begrijpen. Hij kan bovendien 
helpen bij het krijgen van ritme en structuur in het leven, door afspraken te maken en deze te 
controleren, deadlines te stellen en eventueel helpen bij privésituaties. 
 
De jongerencoach is dus niet alleen voor de leerling beschikbaar, ook ouder(s)/verzorger(s) 
kunnen zich tot hem wenden voor vragen of hulp. Wilt u met Cihan in contact komen dan kunt u 
mailen naar: c.sakalli@briantcollege.nl. 
 
 
Even voorstellen……… 

Joep, onze Australian labradoodle. Vanaf dit 
schooljaar loopt hij bij ons op school. 
  
De bedoeling is dat Joep over circa 1,5 jaar getraind 
en ingezet kan worden voor onze leerlingen. 
  
Er zijn veel jongeren angstig of onzeker, worden 
gepest, hebben gedragsproblemen of 
ontwikkelingsachterstanden, dan wel hebben last 
van een psychiatrische aandoening. Met dier 
ondersteunende therapie, ook wel Animal Assisted 
Interventions (AAI) genoemd, is gebleken dat veel 
jongeren hier baat bij hebben. De therapie is met 
name gericht op het leren ‘door ervaren’ waarmee 
in relatief korte tijd veel bereikt kan worden. In veel 
gevallen blijkt dat enkele therapie- en 
coachingsessies met een hulphond al snel tot een 
oplossing van de zorgvraag leiden. We vertrouwen 
erop dat we hiermee als school een nieuw 
perspectief kunnen invullen voor onze kwetsbare 
groep. 
  
Het ras 
De “labradoodle” is een kruising tussen 

verschillende rassen waaronder de labrador retriever en de Franse poedel. Het karakter van de 
labradoodle is: vrolijk met een enorme "will to please". Ze kunnen de emoties van hun baas goed 
aanvoelen, een kwaliteit die hen erg geschikt maakt als therapiehond. Daarnaast is het een 
hypoallergene hond en dus ideaal voor mensen die normaal allergisch zijn voor honden. 
  
Nu mag Joep nog gewoon nog even pup zijn en zelf heel veel leren! 
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