
 

 
 
 
 

 

Datum: 18-12-2020 

 

Bereikbaarheid 
Zeker ook in deze periode willen wij goed bereikbaar zijn voor ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen. De eerste 
contactpersoon blijft de mentor. Deze is bereikbaar via de mail. Mailadressen vindt u op onze site bij ons team. 
Door de lockdown periode zijn wij telefonisch beperkter bereikbaar. Bij zeer dringende situaties kunt u ons 
bellen op nummer 0634334065. 
Mocht er in de kerstvakantie iets voorvallen, neem dan contact op met de teamleider onderbouw L. Reijnders 
lhm.reijnders@bcpl.nl of de teamleider bovenbouw J. Rompen jwg.rompen@bcpl.nl . Of bij zeer dringende 
situaties zijn wij ook in de vakantie bereikbaar op 0634334065. 
 

Communicatie & ICT 
Als school vinden wij het belangrijk om leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) goed op de hoogte te houden. Op 
onze website plaatsen we belangrijke informatie. Bij post voor thuis en bij “overzicht coronamaatregelen” 
vinden jullie informatie o.a. met betrekking tot de komende periode. Corona maatregelen Herle | Herle (bcpl.nl) 
Het rooster op de site is leidend, in SOM staat het huiswerk en via TEAMS krijgen de leerlingen de lessen. 
Heeft u, uw zoon/dochter digitale vragen? Hulp nodig bij inloggen? Vragen over SOM, office, teams? Neem dan 
via de mail contact op met rja.vronen@bcpl.nl 
 

Thema-avond voor ouder(s)-verzorger(s) 
Scholen dicht, scholen open, thuiswerken, online lessen, intelligente Lock down, volledige Lock down… Het 
afgelopen kalenderjaar heeft veel met ons gedaan en “thuis” heeft opeens wel een heel andere betekenis 
gekregen. 
De situatie gecreëerd door alle maatregelen en onzekerheden rondom het COVID-19 virus kan dan ook zijn 
weerslag hebben op iedereen binnen de thuissituatie. 
Om hier aandacht aan te besteden organiseert het Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Herle op donderdag 
21 januari 2021 vanaf 19.00 uur voor ouder(s)-verzorger(s)-opvoeder(s) de thema-avond: 
(Over)leven met Corona 
Verschillende sprekers zullen in online-sessies actuele thema’s aan bod laten komen. 
Noteer de datum alvast in de agenda. De definitieve inschrijvingsuitnodiging zal volgen in de week van 04 januari 
2021. 
Tot donderdag de 21e januari online!!! 
 

Duurzaamheid op Herle 
Op Herle brengen wij duurzaamheid en recyclen op verschillende manieren onder de aandacht van onze 
leerlingen. In samenwerking met de gemeente is er een recycle automaat op school geplaatst. Leerlingen 
kunnen, op school gebruikte flesjes/blikjes, inleveren. In ruil krijgen ze punten, deze punten leveren individuele 
en klassenprijzen op. De moeite waard en ze helpen onze natuur!  
Op naar een steeds duurzamere school! 
 

Nieuwsbrief ouder(s) / verzorger(s) 
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Gezond schoolontbijt gedoneerd aan de voedselbank 
Het gezonde schoolontbijt voor leerjaar 1-2 kwam door de nieuwe maatregelen te vervallen. De bestelling was 
reeds binnen. Deze hebben we gedoneerd aan de voedselbank.  
 

 
 

Toestemming publicatie beeldmateriaal 
Onze school laat met foto’s en video’s zien wat op school en tijdens schoolactiviteiten gebeurt. Opnames 
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. 
Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.  
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade 
kunnen ondervinden en we plaatsen bij foto’s en video’s zonder expliciete toestemming geen namen van 
leerlingen. We vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter. 
Leg uw keuze vast in Somtoday 
U kunt uw toestemming vastleggen via de elo van Somtoday. Bij ‘Mijn profiel’ ziet u onder ‘Portretrecht’ 
waarvoor u toestemming kunt geven. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in 
onze opdracht worden gemaakt.  
We willen u vragen om uw toestemming met uw zoon/dochter te bespreken. Leerlingen tussen 12 en 16 jaar 
willen soms zelf (mede) een keuze maken over gebruik van beeldmateriaal. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan 
weten ze zelf of en waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Vanaf 16 jaar mogen leerlingen 
volgens de wet zelf bepalen of beeldmateriaal gebruikt mag worden. 
Als we foto’s en video’s willen gebruiken, voor een ander doel dan hierboven omschreven, nemen we contact 
met u op. 
Wijzigen van toestemming 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog 
toestemming geven. U past uw keuze aan in de elo van Somtoday. \Heeft u een klacht over een geplaatste foto? 
Neem dan contact op met G. Erens (gja.erens@bcpl.nl). 
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Hallo allemaal 
Ik ben Lesley en ben dit jaar gestart op het Herle college. 
Op de foto zijn wij te zien als gezin.  
Mijn moeder heeft kort geleden te horen gekregen dat zij wegens ziekte 
nooit meer zou kunnen lopen. 
Het verdriet binnen ons gezin is erg groot zeker nu vlak voor de 
feestdagen. 
Nu is mijn broer een inzamelingsactie begonnen voor een aangepaste 
rolstoelbus. 
U kan ons helpen... 
https://www.doneeractie.nl/rolstoelbus-voor-mijn-moeder-judith/-47208 
 
Via deze link komt u op onze inzamelingsactie terecht en misschien zouden jullie ons ook kunnen helpen met 
een donatie of onze inzamelingsactie te delen op jullie sociale netwerken. 
We wensen iedereen fijne feestdagen toe en alvast een gelukkig en gezond 2021. 
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