
 

Nieuwsbrief 
 
Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de belangrijke zaken binnen onze school.  
 
COVID-19 
Gezien de ontwikkelingen van COVID-19 zullen ook wij moeten anticiperen op een eventuele 
tweede Lock down. Zoals bekend lopen op dit moment de coronabesmettingen op. Hoe de 
toekomst er uit zal zien is natuurlijk niet bekend, maar als school dienen we te anticiperen op een 
mogelijke tweede Lock Down. Niet omdat we van het slechtste scenario uit willen gaan, maar wel 
dat wij als Briant College een goed onderwijsaanbod willen hebben in het geval dat. 
  
De Lock Downperiode in maart overviel ons en daarin hebben we zo goed en kwaad als het kon 
een onderwijsaanbod aan de leerlingen verzorgd. Hierin zijn veel zaken goed gegaan, 
tegelijkertijd zijn hieruit ook lessen te trekken. Net na de opheffing van de eerste Lock Down is er 
door De Onderwijsspecialisten onder u als ouder(s)/verzorger(s) een enquête uitgezet. Hieruit 
vloeien een aantal belangrijk zaken naar voren die we nu beter gaan beleggen, met name op het 
gebied van communicatie en onderwijsinhoud. Zo zal er in ieder geval aan iedere leerling 
afstandsonderwijs gegeven gaan worden, een rooster komen en eenduidige communicatie naar u 
als ouder(s)/verzorger(s). Op dit moment zijn we druk bezig deze processen te beschrijven en te 
beleggen. 
Verder verwijzen wij u naar onze website, kopje ‘Actueel -> Basisregels COVID-19’.  
 
Tot slot blijven wij COVID-19 binnen onze school goed monitoren en indien hierover ongerustheid 
is, zullen wij u hierover uiteraard in kennis stellen. 
 
Nieuwbouw/verbouwing Briant College 
Vanaf woensdag 18 september is onze verbouwing/renovatie van start gegaan. Allereerst met het 
kappen van de bomen, gevolgd door het afbreken van het oude gedeelte en de sporthal. De 
nieuwe sporthal is inmiddels volop in gebruik en worden de contouren van het nieuwe gedeelte  
zichtbaar. Ook binnenin de school zijn enkele nieuwe ruimtes al zichtbaar en in gebruik.  
 
Helaas vraagt de verbouwing/renovatie enige flexibiliteit van onze leerlingen en medewerkers. 
Om alle leerlingen te kunnen plaatsen hebben wij op dit moment drie locaties in gebruik:  
1. Locatie Briant College, 

Bethaniënstraat 250 in 
Arhem 

2. Locatie: oude 
schoolgebouw van De 
Ommezwaai, 
Doorwerthlaan 2, 
Arnhem. 

3. Voor de praktijkvakken 
HBR wordt uitgeweken 
naar de Kookstudio, 
Markweg 11 in Velp. 

 
 
De nieuwbouw/renovatie is na verwachting eind februari 2021 klaar. 
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Kampen onderbouw 
Vanwege de ontwikkelingen in de maatregelen rondom het coronavirus heeft het Briant College 
helaas op voorhand moeten besluiten om het kamp van de 4e-jaars naar de Ardennen te 
annuleren. 
 
Informatie rondom personeel 
In de komende periode zullen een aantal collega’s met zwangerschapsverlof gaan, dit houdt in 
dat wij voor de vervanging een aantal nieuwe collega’s hebben aangetrokken. Zij zullen in de 
komende periode ingewerkt gaan worden. Indien er wijzigingen ten aanzien van het mentorschap 
dan ontvangt u hierover separaat bericht. 
 
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 05 november 2020 15:00 – 16:30 uur 
Donderdag 05 januari 2021 15:00 – 16:30 uur 
Donderdag 25 februari 2021 15:00 – 16:30 uur 
Donderdag 08 april 2021 15:00 – 16:30 uur 
Woensdag 09 juni 2021 15:00 – 16:30 uur 
Donderdag 08 juli 2020 17:00 – 20:30 uur 
 
Voor meer informatie over de MR verwijzen wij u naar onze website www.briantcollege.nl.  
 
Rookvrij schoolterrein 
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.  
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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 
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 
Schoolvakanties 
- Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 
- Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 01 januari 2021 
- Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari 2021 
- Goede vrijdag & Pasen 2 april en 5 april 2021 
- Koningsdag 27 april 2021 
- Meivakantie 3 mei t/m 14 mei 2021 
- Hemelvaart 13 mei 2021 
- Pinksteren 24 mei 2021 
- Zomervakantie 26 juli t/m 03 september 2021 
 
Studiedagen 
Net zoals ieder jaar organiseert Briant College studiedagen voor haar medewerkers. Tijdens deze 
dagen buigen wij ons over de ontwikkelingen in het onderwijs en/of nieuwe plannen voor onze 
school. Tijdens deze dagen is onze school gesloten en zijn de leerlingen vrij. De studiedagen voor 
schooljaar 2020-2021 zijn: 
 
- Donderdag 15 oktober 2020 
- Dinsdag 24 november 2020 
- Donderdag 28 januari 2021 
- Dinsdag 9 maart 2021  
- Maandag 26 april 2021  
- Donderdag 17 juni 2021 
- Vrijdag 23 juli 2021 
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