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====================================== 

Goede start 

 

In de afgelopen weken is er door leerlingen en 

medewerkers hard gewerkt.  

Na een periode van afwezigheid in het gebouw is het 

goed om weer met elkaar aan het werk te zijn.  

Door corona zijn er wel nog beperkingen maar over 

het algemeen hoor ik positieve geluiden. Dat stemt tot 

vreugde. Natuurlijk gaan er ook zaken wel eens anders 

dan wij hadden gedacht. Mocht u daar vragen over 

hebben stelt u die dan gerust aan de betreffende 

docent, coach of teamleider.  

Op dit moment bekijken wij op welke manier wij 

klankbordavonden e.d. kunnen organiseren. Door het 

coronavirus is het houden van grotere bijeenkomsten 

nu niet mogelijk. Wij zoeken nu naar alternatieven.  

Tot slot, blijf gezond! 

 

Ferry Brokers, rector/bestuurder 

 

====================================== 

 

Mediatheek 

De catalogus en databanken van de mediatheek  (Aura 

Online) zijn voor leerlingen te gebruiken via:  

de-breul.auralibrary.nl  

 

Je kunt dan zien welke boeken we hebben én of ze 

beschikbaar zijn of uitgeleend. Ook alle databanken 

zoals de Krantenbank, Uittrekselbank en Literom zijn 

te gebruiken. 

Als een leerling een boek van de mediatheek wil 

reserveren dan moet men wel een account aanmaken.  

De gemakkelijkste weg is, om de Aura Library App te 

installeren. Leerlingen gebruiken voor het aanmaken  

 

van een account hun leerlingnummer en een zelf te 

bepalen wachtwoord.  

We willen hierbij graag de gemakken van Aura 

Online verder onder de aandacht van de leerlingen 

brengen Gemak van Aura App: lenen zonder 

schoolpas, zelf reserveren en verlengen, op tijd bericht 

ontvangen vlak vóór inleverdatum, recensie plaatsen 

en vrij databanken gebruiken 

Tot nu toe maken al ruim 1075 leerlingen gebruik van 

de App. 

Binnenkort hopen we ook E- boeken aan te kunnen 

bieden via Aura Streaming. Hiervoor is ook de App 

noodzakelijk.  

Magda Klijnsmit, medewerker mediatheek 

 

 

Studenten Helpen Scholieren (SHS) 

Camera aan en mute off 

Door de lockdownperiode in het vorige schooljaar 

hebben nogal wat leerlingen een leerachterstand 

opgelopen. Het viel niet altijd mee om zelfstandig te 

werken achter de computer met de camera uit en mute 

aan. We hebben met ons allen onze uiterste best 

gedaan om de leerlingen bij de les te houden maar 

thuisonderwijs haalt het natuurlijk niet bij lessen op 

school. Om de achterstanden weg te werken, is De 

Breul in zee gegaan met SHS (Studenten Helpen 

Scholieren).  

De leerlingen uit mavo-3 en 4, havo-4 en 5 en vwo-5 

en 6 kunnen zich tot en met vrijdag 25 september 

inschrijven voor digitale bijles van een student.  

In eerste instantie kunnen de leerlingen voor één van 

de examenvakken intekenen. Na de kerstvakantie gaan 

de inschrijvingen open voor alle leerlingen in onder- 

en bovenbouw. Op deze wijze kunnen we maatwerk 

leveren voor alle leerlingen. 

 

SHS koppelt de leerling aan een student die thuis is in 

het betreffende vak. De student en de leerling spreken 

met elkaar af op welke wijze zij contact maken, 

bijvoorbeeld via Teams of Zoom. Ook het tijdstip 

spreken zij zelf af. De bijles duurt maximaal twee uur 
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per week. Zodra de leerling zich heeft ingeschreven 

via Magister wordt een link gemaild naar een 

vragenlijst over wat de leerling nodig heeft..  

SHS wil graag voor zaterdag 26 september a.s. over 

informatie beschikken zodat de koppeling tussen 

leerling en student gemaakt kan worden.  

De bijlessen starten in de week van 5 oktober en 

worden zeven weken achter elkaar gegeven. 

 

Natuurlijk werken de docenten in de les ook aan het 

herhalen van de stof en het wegwerken van de 

achterstand maar we weten uit ervaring dat leerlingen 

in eerste instantie de kat uit de boom kijken en denken 

dat het allemaal vanzelf wel goed komt. Dat was in 

vorige jaren voor velen ook wel het geval maar in dit 

coronatijdperk lijkt het toch verstandig om tijdig te 

beginnen met het inhalen van achterstanden.  Dus 

heeft uw kind nog geen actie ondernomen, bespreek 

dan eens of het volgen van (gratis) bijles toch geen 

goed idee zou zijn. 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 

i.hurkmans@de-breul.nl of neemt u contact op met de 

coach. U kunt ook op de website van SHS kijken: 

https://studentenhelpenscholieren.nl/  

 

Ineke Hurkmans (docent) en Sietske Erich 

(afdelingsmanager)  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:i.hurkmans@de-breul.nl
https://studentenhelpenscholieren.nl/

