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Algemeen
Het Schooljaar is al enige tijd op gang en we kijken terug
op een rare en drukke eerste periode. Een periode waarin
corona de boventoon voerde en dit van ons allemaal
aanpassingen vroeg, onzekerheid en spanning en soms
ook angst heeft gebracht maar waarin we vooral hebben
gezien en ervaren dat we het allemaal samen moeten
doen en dat onze leerlingen prima in staat zijn met de
aanpassingen om te kunnen gaan. In die zin hebben we
dus ook nog geen besmettingsgevallen op school gehad
en daar zijn we trots op! We doen het dus goed samen!
We hebben vanaf de eerste schooldag te maken gehad
met een druk bezochte school, alle leerlingen zijn gelukkig
gezond terug gekomen van de zomervakantie en we
hebben een heleboel nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen. Het was en is erg fijn om weer volledig
open te kunnen zijn en alle leerlingen te kunnen
ontvangen en hen onderwijs en zorg te bieden wat zij zo
hard nodig hebben. Hopelijk houden we dat vol, als we
ons binnen de school aan de regels houden en blijft de
school draaien zoals deze hoort te draaien. Wij blijven in
ieder geval ons uiterste best doen om ons onderwijs
optimaal vorm te geven met veiligheid, de gezondheid
voor uw zoon of dochter en voor alle medewerkers staat
voorop! We blijven u ook allemaal regelmatig op de
hoogte houden van eventueel aangescherpte
maatregelen t.b.v. de strijd tegen Corona.
Personele zaken
In de tweede schoolweek ontvingen wij het verdrietige
bericht dat onze zeer gewaardeerde collega mevrouw
Tamarah de Wolf na een kort maar heftig ziekbed is
overleden. Dit heeft de medewerkers van Het Dok erg

aangegrepen. Tamarah was onze intern begeleider en met
hart en ziel begaan met onze jongeren. We gaan haar
betrokkenheid en inzet voor de leerlingen van Het Dok
dan ook heel erg missen. Tamarah heeft een mooi
afscheid gehad waar we, ondanks de maatregelen van het
RIVM, gelukkig met een groot aantal collega’s bij
aanwezig mochten zijn.
We hebben sinds de start van het nieuwe schooljaar door
interne mobiliteit en uitbreiding van de school een aantal
fijne kundige nieuwe collega’s mogen benoemen. Dit zijn:
in de Arbeidsklas mevrouw Susan Versleeuwen en meneer
Marnix Ketelbuters, in de BK3 en BK4 klas mevrouw
Deborah Restiau, in de VMBO-T3 klas meneer Tom
Louwers, in de Structuurklas mevrouw Leen Goris en
mevrouw Lotte v.d. Heijden en in de OZA klas meneer
Tom Braem. Ook in de ondersteuning op de administratie
mogen we een nieuwe collega verwelkomen, dit is
mevrouw Lotte van Doorn. Daarnaast is er een nieuwe
orthopedagoog gestart, mevrouw Mijke Coolen. We
hebben met deze nieuwe collega’s heel veel expertise,
ervaring en een frisse blik op onderwijs aan ons team
kunnen toevoegen. Samen met de al aanwezige collega’s
gaan we ons uiterste best doen ook dit schooljaar weer
goede resultaten te behalen voor uw zoon of dochter!
Mevrouw Maike Verdouw en meneer Brian van der Elsen
hebben afscheid genomen van onze school, zij hebben
elders een baan geaccepteerd. Ook mevrouw Claudia
Luijks, onze orthopedagoog vanaf het eerste bestaansjaar
van Het Dok vond het na 15 jaar inzet op Het Dok tijd om
iets anders te gaan doen. Gelukkig is zij niet ver weg, zij is
gestart als psycholoog bij de eenheid kind en jeugd van
GGzE en blijft dus, weliswaar op een andere manier,
verbonden aan Het Dok. Wij wensen onze oud-collega’s
heel veel werkplezier in hun nieuwe functies en danken
hen hartelijk voor hun inzet op Het Dok.

Onderstaand een actueel overzicht van de bezetting en
mentoraat van de diverse klassen:
Onderbouw Basis: Mevr. Inge Konings (ma-di-woe-do) en
Dhr. Ton Harks (vr).
Onderbouw kader: Mevr. Laura Boerekamps (ma t/m vr).
OZA Klas: Dhr. Tom Braem (ma-di-do-vr).
Structuurklas: Mevr. Leen Goris (ma-di-do-vr) en mevr. Bo
van Schaijk (woe).
Arbeidsklas 1 en 2: Dhr. Marnix Ketelbuters (ma t/m vr),
mevr. Susan Versleeuwen (di-woe-do-vr) en mevr. Bo van
Schaijk (ma-di).
VMBO Basis kader 3: Mevr. Nicole v.d. Heuvel (ma-di-dovr) en mevr. Deborah Restiau (woe).
VMBO Basis kader 4: Dhr. Mark Hendriks (ma t/m do) en
mevr. Deborah Restiau (vr).
VMBO Theorie 3: Dhr. Tom Louwers (ma t/m vr).
VMBO Theorie 4: Mevr. Judith van Zandbeek (ma-di-woevr) en mevr. Sascha Wulms (woe-do-vr).
Intensieve Dagbehandeling: Dhr. Fer Gosen.
DBA: Dhr. Ton Harks.
DP80 GGzE: Dhr. Rob van der Doelen.

en excursies en kunnen we materialen aanschaffen die de
school anders niet kan of mag bekostigen. In de brief
vindt u verdere informatie. U kunt u het bedrag van € 35,overmaken naar de ABN-AMRO op bankrekeningnummer
NL49ABNA0244749108 t.n.v. Saltho Onderwijs, Het Dok
onder vermelding van achternaam en voornaam van de
leerling. Wij danken u hartelijk namens onze leerlingen!
Rookvrij schoolplein.
Met ingang van het nieuwe schooljaar (augustus 2020)
mag er niet meer gerookt worden bij een school en
moeten alle schoolpleinen van alle scholen in Nederland
rookvrij zijn. Dat betekent ook voor onze school dat er
niet meer gerookt mag worden in de directe omgeving
van onze school. Het is voor Het Dok een beetje lastig om
goed aan te geven waar onze schoolpleinen dan zijn
omdat wij deze niet hebben. Wij hebben daarom borden
geplaatst op de plaatsen waar niet gerookt mag worden.
Dit geldt voor onze leerlingen, de medewerkers van Het
Dok, maar ook voor bezoekers. Wij gaan er van uit dat
iedereen deze regels respecteert. De leerlingen houden
zich er in ieder geval prima aan!

Huisvesting
Onze voorbereidingen op de nieuwbouwplannen hebben
niet stilgelegen. Momenteel worden er gesprekken
gevoerd met GGzE en met gemeente t.a.v. de
aangewezen grond. Daarnaast zijn de eerste tekeningen
door de architect gemaakt n.a.v. de geleverde input
vanuit het team. De ruwe schetsen zien er al fantastisch
uit! Als de plannen wat meer concrete vormen beginnen
aan te nemen zullen we onze leerlingen en onze
zorgpartner GGzE gaan betrekken in het verder uitwerken
van de tekeningen.
Infoavond op Het Dok
Op woensdag 7 oktober jl. was er een informatieavond op
Het Dok gepland. Op deze avond wilden we u meer info
geven over ons onderwijs en de programma’s in de
diverse klassen. Helaas hebben we deze avond moeten
annuleren vanwege het Corona-virus en de beperkte
ruimtes op Het Dok. Echter, samenwerking met ouders
bevordert de ontwikkeling van onze leerlingen,
ouderbetrokkenheid is en blijft daarom erg belangrijk op
onze school. Als de maatregelen weer wat versoepelen
zullen we een nieuwe infoavond plannen. Ook zoeken we
steeds naar alternatieven om u toch steeds van de juiste
informatie te voorzien en te blijven betrekken bij ons
onderwijs.
Ouderbijdrage Het Dok
Afgelopen week heeft u een brief gehad over de vrijwillige
ouderbijdrage van € 35,-- per schooljaar. Met behulp van
deze bijdrage organiseren we gezamenlijke activiteiten
zoals een sportdag, bezoek aan musea,
themabijeenkomsten en workshops op school, vieringen

Covid-19 maatregelen
Nogmaals de Covid-19 maatregelen die in onze school
gelden op een rijtje:
Volg de aangegeven looproutes in de school en gebruik de
aangegeven ingangen.
Mondkapje verplicht in de gangen en hallen.

Blijf thuis bij corona-gerelateerde klachten zoals hoesten,
verkoudheid en keelpijn.
Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
Loop zo min mogelijk rond in de school.
Was je handen regelmatig, in ieder geval altijd bij
binnenkomst in de school, bij toiletgebruik en bij
binnenkomst in het lokaal.
Bovenstaande maatregelen blijven geldig tot nader
bericht. Alleen als we ons er allemaal aan houden kunnen
we de school open houden en ons onderwijs blijven
garanderen.
Wat betreft de mondkapjes: Alle leerlingen moeten zelf
voor een niet-medisch mondkapje zorgen. Leuk, want dan
kunnen ze zelf hun favoriete kleur kiezen!
Herfstvakantie en studiedag
Komende week is het herfstvakantie. De school is dan
gesloten en de leerlingen zijn vrij.
Maandag 26 oktober, de eerste maandag na de
herfstvakantie start het team met een studiedag. De
school is dan nog gesloten voor de leerlingen. Vanaf
dinsdag 27 oktober beginnen de lessen weer.
Belangrijke data:
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober
Herfstvakantie: alle leerlingen zijn vrij.
Maandag 26 oktober: studiedag
Studiedag medewerkers Het Dok: alle leerlingen vrij.
Dinsdag 27 oktober: start lessen na de herfstvakantie.
Donderdag 17 december: Rapport 1 voor alle leerlingen.
Maandag 21 december tot en met zondag 3 januari
2021: Kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij.
Tot slot
Mocht u vragen hebben of een van de medewerkers van
Het Dok willen spreken: Dit kan iedere dag telefonisch
tussen 08.00 uur en 08.30 uur en na 14.30 uur ’s middags.
Per e-mail kan uiteraard altijd.
Wij verzoeken u uitdrukkelijk niet te bellen onder lestijd!

Wij wensen alle leerlingen een hele fijne
herfstvakantie!
Geniet ervan en Blijf gezond!
Namens het Team van Het Dok,
Annemarie Kreijveld
Schoolleider

