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in de flexuren ongeveer dezelfde keuzes maken als
vorig jaar. Dat heeft namelijk invloed op het aantal
docenten dat we in moeten zetten voor de flexuren.
De sfeer is goed, er is een mooie start gemaakt, de
vaart komt erin en ik zie uit naar een leuk, gezellig
en leerzaam schooljaar.

Voorwoord
Bij deze de eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar
met daarin nieuws over de start van het schooljaar,
onderhoud aan het schoolgebouw en enkele
algemene zaken.
Start schooljaar
De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar
zitten er alweer op en ik heb de indruk dat alle
leerlingen hun plekje al gevonden hebben, vooral
ook de nieuwe leerlingen – eersteklassers en
instromers vanuit andere scholen. Daar heeft de
eerste schoolweek, met daarin veel nadruk op
kennismaken met elkaar (met andere leerlingen,
nieuwe docenten, de mentorklas, etc.) en de school
goed aan bijgedragen. Zelf ben ik op de donderdag
dat alle leerlingen een buitenschoolse activiteit
hadden naar het Rutbeek (klas 3) en naar Avatarz
(klas 4) geweest. Ik was onder de indruk van de
sfeer bij beide activiteiten, die ronduit goed te
noemen was, ondanks het wat mindere weer op die
dag.
Minder blij zijn we met de aflevering van de (juiste)
boeken: daarbij is niet alles gegaan zoals we
hadden gewenst. Veel is al rechtgezet en daar waar
nodig zitten we er bovenop.
Voor wat betreft het basisrooster hebben we ten
opzichte van vorig jaar (start van het flexrooster)
een flinke verbeterslag kunnen maken. Leerlingen in
de bovenbouw hebben én minder tussenuren én
hoeven minder vaak tot en met het 9e uur naar
school. Daar zijn leerlingen blij mee, hoor ik in de
pauzes van ze. Het basisrooster heeft na de eerste
week ook nog een verbeterslag gekend. Afgelopen
week hebben we de puntjes op de i gezet voor wat
betreft de flexuren. Vanaf deze week zijn er meer
mogelijkheden voor flexuren. Wij moesten ook even
wennen aan het feit dat er 75 leerlingen meer op het
Avila zitten en het was/is de vraag of de leerlingen

Onderhoud schoolgebouw
De afgelopen jaren zijn we druk geweest met het
updaten van ons schoolgebouw. Daarbij is in eerste
instantie uitgegaan van – en gewerkt aan – de
ruimtes waar de leerlingen vertoeven. Vervolgens
zijn er achter de schermen (letterlijk: achter en in
muren, in kelders en onder, aan en in plafonds)
gewerkt aan een verbeterde infrastructuur
(elektriciteit, riolering, digitale infrastructuur). We
hebben geprobeerd de entree van de school al iets
vriendelijker te maken, door het planten van struiken
en bomen. We gaan ervan uit dat we nog dit
schooljaar de entree toegankelijker maken en vooral
ook verfraaien.
Vanaf deze week zal er worden gewerkt aan de
dakbedekking. Het dak zal worden voorbereid op
plaatsing van zonnepanelen. Deze werkzaamheden
zullen ongeveer vier weken in beslag nemen en er
kan sprake zijn van enige overlast. Deze zullen we
uiteraard zoveel mogelijk beperken.
Ziekte en vacature
Helaas werden aan het begin van het schooljaar
geconfronteerd met twee zieke collega’s.
Vervanging van hen is inmiddels intern gerealiseerd.
Dank aan de collega’s die hierin hebben
meegedacht.
Rest ons nog om – niet onbelangrijk – een vacature
voor Frans in te vullen. Langzaam maar zeker
bereikt het lerarentekort voor bepaalde vakken ook
onze regio. Wij hopen desalniettemin op korte
termijn deze vacature te hebben vervuld. We
hebben er al wel gezorgd dat in de
(voor)examenklas de lessen Frans doorgang
vinden, zodat deze leerlingen niet de dupe worden.
Peter ten Dam
Teamleider Avila College
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AGENDA (zie ook de jaarplanning op de site)
Week 38 (maandag 17 t/m vrijdag 21 september)
Woensdag 19 september
19.00 uur: informatieavond ouders klas 1
20.00 uur: informatieavond ouders klas 2

Vrijdag 21 september
Sportdag alle leerjaren

Week 39 (maandag 24 t/m vrijdag 28 september)
Maandag 24 september
19.00 uur: informatieavond ouders klas 3

Dinsdag 25 september
19.00 uur: informatieavond ouders klas 4 (4M1 – 4M4)
20.00 uur: informatieavond ouders klas 4 (4M5 – 4M8)
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