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Nieuwbrief 
 

 
Roosterprogramma Zermelo 

Maandag 11 november gaat een  

nieuw rooster in voor alle 

leerlingen van het Kesper college. 

Vanaf deze datum zullen wij met 

de roostersoftware van Zermelo 

gaan werken. 

Door middel van deze software 

kunnen wij voor alle leerlingen 

een zo optimaal mogelijk rooster 

ontwikkelen. 

In de loop van de tijd zal de 

functionaliteit van de software 

nog verder uitgebreid worden 

waardoor het rooster minder aan 

uitval onderhevig zal zijn. 

Het rooster zal voor u en uw 

zoon/dochter gewoon in som2day 

zichtbaar blijven. 

 

Website De website is online. U vindt hier de 

maandkalender en andere praktische informatie. Er zijn 

eveneens belangrijke downloads te vinden over bijv.  

examens profielwerkstukken en leesdossiers. Vanaf 

heden zal daar up-to-date info te vinden zijn. 

https:// www.altrahorizononderwijs.nl/horizon-

scholen/kesper-college/intoductie  

Verzuimbeleid  Het verzuimbeleid is aangescherpt. Door 

het gebruik van Somtoday is er beter inzicht in de 

meldingen en staan we nauwer in contact met 

Leerplicht. De verzuim- coördinator legt wekelijks 

verantwoording af aan de leidinggevende. Evaluatie en 

bijstelling zal in december plaatsvinden. 

Ouderpanel Het Ouderpanel heeft een enquête onder  u 

als ouder(s)/verzorger(s) uitgezet.Zij willen van u weten 

waar uw vragen of interesses liggen en hoe de school dit 

kan faciliteren of inzetten. 

Veiligheidsaudit In november staat een audit gepland 

waarmee de school in aanmerking wil komen voor het 

certificaat “Veilige School”.  Samen met een aantal 

andere scholen binnen de organisatie willen we met 

elkaar bouwen en werken aan de veiligheid. De uitkomst 

hiervan zullen wij delen op de website. 

Talentontwikkeling  In het schoolplan is een van de 

speerpunten talentontwikkeling . In de vorm van 

workshops gedurende 5 weken zullen leerlingen, 

docenten en externen niet schoolse vakken geven. Waar 

ben je goed in en wil jij dat met anderen delen. De start 

zal zijn in de bovenbouw van het VWO. 

Denktank leerlingen 

De voorbereidingen voor 

het gala zijn in volle gang. 

Een prachtig voorbeeld van 

eigen initiatief. Meer info 

volgt via de website 
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