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Hierbij ontvangen jullie de eerste maandbrief 

van het schooljaar. Deze nieuwsbrief wordt elke 
maand uitgegeven en kunnen jullie ook 
terugvinden op onze website 
www.grotiuscollege.nl bij het Nieuws van de 
Internationale Schakelklas. In de nieuwsbrief 
informeren wij jullie over alle belangrijke en 
leuke activiteiten van onze locaties aan de Maria 

Duystlaan en de Krakeelpolderweg. 

 

Belangrijke data in oktober 

01-10 Leerlingbespreking C2a en C2b 

08-10 Leerlingbespreking A1 / B1/ B2b 

15-10 Organisatiedag docenten  
Leerlingen hebben vandaag geen les 

21-10 Herfstvakantie 

22-10 Herfstvakantie 

23-10 Herfstvakantie 

24-10 Herfstvakantie 

25-10 Herfstvakantie 

29-10 Leerlingbespreking C1/D1 en C2c 

  

Voorwoord 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

De eerste maand zit erop met een heleboel 
leuke nieuwe en oude leerlingen. We blijven veel 
nieuwe aanmeldingen krijgen en daarom is er op 
30 september een nieuwe klas gestart. Dat 
betekent nieuwe roosters voor alle klassen. De 

roosters kunt u vinden op www.grotiuscollege.nl. 
We proberen de nieuwe roosters zo snel 
mogelijk ook op Magister te krijgen, maar 
hebben nog steeds te maken met technische 
storingen. Excuses daarvoor. 

Op 15 oktober zijn alle leerlingen vrij. Alle 
medewerkers van de ISK hebben dan ‘s morgens 

cursus en ’s middags vergaderingen. Doel is om 
het onderwijs op de ISK nog beter te maken. 

Rob Rietdijk, een van onze zorgcoördinatoren, is 
op vrijdag 18 oktober voor het laatst op school. 

Hij gaat genieten van een welverdiend pensioen. 
Het team en de leerlingen gaan hem missen. 

Vriendelijke groeten, 

Nicole Otter 
Locatiedirecteur ISK Grotius College  

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe docent Engels 

Met ingang van dit schooljaar werkt Olga 
Kouzima als docent Engels op de ISK. Zij geeft 
op maandag en dinsdag les op de 
Krakeelpolderweg aan klas C2B en klas D2. Wij 
heten haar van harte welkom op onze school en 

wensen haar een fijn schooljaar toe. 

 

Schoolgids 

Voor het nieuwe schooljaar is er weer een 
schoolgids gemaakt. Deze is te vinden op onze 
website www.grotiuscollege.nl bij Ouders. In 
deze gids kunt u alle belangrijke informatie 
terugvinden over de ISK. 

 

 

 

 

 

 

 

Het Grotius en de nieuwe 

Privacywetgeving 

Sinds mei 2018 is een nieuwe privacywet voor 
het verwerken van persoonsgegevens van kracht 
geworden. Deze zogenaamde Algemene 
Verordening Gegevensverwerking (AVG) geldt 

ook voor het Grotius College. 

Voor het verwerken van sommige gegevens van 

de leerlingen hebben wij vooraf schriftelijke 
toestemming nodig van de 

ouder(s)/verzorger(s). Het gaat daarbij onder 
anderen om toestemming voor het plaatsen van 
foto’s op de site en in brochures van de school, 
het plaatsen van namen van geslaagde 
leerlingen op de website en in de plaatselijke 

media. Deze toestemmingen worden in Magister 
bijgehouden onder Leerlingen >Toestemmingen. 
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De toestemming wordt gevraagd voor de gehele 
inschrijvingsduur van de leerlingen. Ouders 
kunnen uiteraard altijd hun toestemming 
intrekken dan wel alsnog verlenen. Let wel: als 

de leerling 16 jaar of ouder is, dient de 
toestemming door de leerling zelf gegeven te 
worden. 

Ouders/verzorgers of leerlingen van 16+ krijgen 
bij het inloggen in Magister een AVG 
toestemmingen pop-up, waarin zij toestemming 
kunnen verlenen of weigeren die betrekking 
hebben tot een aantal privacy onderdelen. 

De school heeft een functionaris 
gegevensbescherming aangetrokken die 
bereikbaar is voor vragen en/of opmerkingen: 

avg@grotiuscollege.nl. 

 

Kunst in de Maria Duystlaan 

Hieronder en hiernaast staan foto’s van 
werkstukken die de eerstejaars leerlingen 

hebben gemaakt tijdens de Wendagen. De 
kunstwerken zijn te bewonderen in de lokalen op 
de Maria Duystlaan. 
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