
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nieuwsbrief okt/nov  2017  

 

 
Belangrijke data 

 SE week vanaf 6 november 

 13 november: ouderavonden pesten en Qpido voor resp ouders 1H/V en 2H/V 

 Vanaf 13 november: roze week. Diverse activiteiten in deze week. 

 Uiterlijk 24 november zijn de cijferlijsten uitgedeeld (niet dossierkaarten) 

 20 november: studiemiddag docenten 

 29 en 30 november leerlingbesprekingen: leerlingen zijn 29
e
 hele dag en 30

e
 middag vrij 

 14 december: ouder spreekmiddag/avond met de mentor 

 
Voor een uitgebreider overzicht van alle geplande activiteiten verwijzen wij u naar de jaarplanner op de site. 
 
Cijferuitdraai en dossierkaarten 
Vorig jaar besloten wij om geen cijferuitdraaien meer uit te printen maar deze digitaal te versturen. Echter dit 
blijkt technisch niet mogelijk. Daarom zult u dit jaar toch weer cijferuitdraaien op papier ontvangen van uw 
kind. De eerste uitdraai zal uiterlijk 24 november zijn uitgedeeld. Na periode 2 zullen wij geen uitdraai maken. 
U ontvangt dan een mail van ons met het verzoek de cijfers van uw kind in Magister te bekijken. Na periode 3 
volgt dan wel weer een uitdraai en aan het eind van het jaar het eindrapport. 
Dossierkaarten (SE-cijfers) worden wel altijd uitgeprint. 
De layout van de cijerlijsten, dossierkaarten en rapporten is geheel vernieuwd. Wij zijn benieuwd naar uw 
reactie. 

Leerplicht, verzuim en verlof 

 De wet schrijft voor dat vanaf de dag dat een leerling 18 jaar wordt zijn ouders alleen met zijn/haar 

toestemming in Magister kunnen. In tegenstelling tot de huidige gang van zaken is het niet meer de 

school die ouders van leerlingen die 18 jaar of ouder zijn inzage in Magister kan geven, maar is het 

de leerling zelf die dat kan doen middels het aanklikken van een vinkje in zijn/haar Magister-account. 

 Bij ziekmeldingen willen wij graag weten wat uw zoon/dochter mankeert en wanneer u verwacht dat 

hij/zij weer op school is. Daarbij moet elke dag dat een kind ziek is gebeld worden. Wij kunnen anders 

niet controleren of het klopt dat een kind niet op school is. 

 Wij gaan onderzoeken of het mogelijk is dat een sms wordt verstuurd aan ouders als een kind niet op 

school is (ongeoorloofd absent). Mochten we deze maatregel gaan invoeren dan hoort u dat van ons. 

 
Feest! 
Op vrijdag 24 november is het alweer tijd voor het eerste schoolfeest van het jaar. Het feest is toegankelijk 
voor alle leerlingen uit klas 1 t/m 3 van het Gerrit van der Veen College. 
De kaartjes zijn in de week voorafgaand aan het feest te koop in de A-hal. Kaartjes kosten €5,-. Het thema is: 
‘American High School’. Het feest duurt van 20:00 tot 24:00 en is in onze eigen aula. 
Wij vragen u goede afspraken te maken met uw zoon / dochter over het naar huis gaan. 

Op 18 december is het feest voor de leerlingen van klas 4 en hoger. Dit feest is een kerstgala en vindt plaats 
buiten school. 

Magister 
Om de schoolgang van uw kind te volgen, is het raadzaam om regelmatig samen met uw kind op Magister te 
kijken. Hier vindt u de meest recente cijfers, het huiswerk en de absentiegegevens. Ook zijn er op de ELO 



 

lesmateriaal en studiewijzers te vinden. 
Mocht u problemen hebben met inloggen op Magister, stuurt u dan een mail aan info@gerritvdveen.nl. 

Protocollen en regelingen 
Op onze site kunt u het document ‘protocollen en regelingen’ terugvinden. Eerder heette dit document 
‘handboek’. In het document treft  u o.a. regelingen aangaande verlof, verzuim, bevorderingsnormen en 
huisregels aan. 
http://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Protocollen-en-Regelingen-2017-2018-ouders-leerling.pdf 

Ieper 
Op maandag 13 november gaan alle 5 vwo leerlingen naar Ieper voor de vakken Engels en geschiedenis. De 
dag is gewijd aan de Tweede Wereldoorlog, zoals het museum In Flanders Fields, militaire begraafplaatsen, 
loopgraven. The Pool of Peace en herdenking bij The Last Post bij de Menenpoort.  
 
Buitenlandreizen 
In april gaan de leerlingen van 4 havo en 5 vwo naar het buitenland. Voor de herfstvakantie is bekend 
geworden wie waar naar toe gaat. De bestemmingen zijn Cambridge, Parijs, Berlijn en Barcelona. Vanaf dit 
schooljaar zullen de leerlingen zelf meedenken over de invulling van het programma. Op woensdag 15 
november gaan de leerlingen hiemee aan de slag met de begeleiders.  
 
PWS 
De examenleerlingen zijn voor de zomer gestart met het maken van hun profielwerkstuk. Het profielwerkstuk 
is wettelijk verplicht en het cijfer telt mee voor het examen. Op 20 november moet de eerste versie ingeleverd 
worden en voor de kerstvakantie de definitieve versie. In februari volgt een presentatie van het werkstuk aan 
de ouders. 

Opvoeding en uitgaan 
Op 31 oktober gaf de GGD voorlichting over middelengebruik bij het uitgaan tijdens een special ouderavond 
voor ouders van leerlingen in de bovenbouw. De school vindt het van belang om middelengebruik tegen te 
gaan onder leerlingen. Laat het ons weten als u iets hoort. Wij treden streng op bij gebruik in en rond de 
school. Voor ouders gaf de GGD een zestal tips: 
1. Begin op tijd en praat erover. 
2. Stel een grens. 
3. Zorg dat je zelf genoeg weet. 
4. Zorg dat je kind genoeg weet. 
5. Blijf betrokken. 
6. Herken de signalen. 
 
Bezoek Tweede Kamer 
Op 14 en 21 november gaan de klassen van 4 havo en 5 vwo naar Den Haag voor een bezoek aan de 
Tweede Kamer. Bent u als ouder zelf nieuwsgierig en wilt u mee als begeleider? Laat het ons weten: 
info@gerritvanderveen.nl 

Steunlessen klas 1 en 2 
In de week van 20 november starten de steunlessen voor de vakken Nederlands en Engels en voor klas 1 
ook voor wiskunde. Tijdens de steunles krijgen leerlingen in kleine groepen van maximaal 15 leerlingen extra 
ondersteuning voor het vak.  

Bij Engels wordt hulp bij verschillende vaardigheden (o.a. lees- en luistervaardigheden en grammatica) 
aangeboden. Bij Nederlands richten we ons deze periode op grammatica (woordbenoeming en zinsontleding). 
De steunles wordt gegeven op: 
1

e
 klassen: donderdag het 8

e
 uur 

2
e
 klassen: donderdag het zevende uur. 

De komende week zullen de mentoren en de vakdocenten de motivatie en de behoefte van onze leerlingen 
inventariseren. Er is maar plek voor vijftien leerlingen per steunles, bij te veel aanmeldingen kijken wij welke 
leerlingen er ons inziens het meeste baat bij hebben.   

  

mailto:info@gerritvdveen.nl
http://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Protocollen-en-Regelingen-2017-2018-ouders-leerling.pdf
mailto:info@gerritvanderveen.nl


 

Wanneer geven wij  een leerling op voor steunles? 

 De leerling is gemotiveerd voor extra lessen. 

 De leerling heeft een achterstand in Nederlands (grammatica) of Engels.  

 De leerling heeft een extra duwtje nodig om op te kunnen stromen naar het vwo.  

 
De steunlessen worden helaas niet aan de B-klas gegeven, omdat het roostertechnisch niet mogelijk is.  
 

Mocht u uw zoon/dochter zich willen opgeven voor steunles Engels of Nederlands, dan hij/zij dat doen via de 
mentor of de vakdocent.  

 
Bootcamp ‘Iedereen kan Leren Leren’ op het Gerrit van der Veen College: een succes! 
De aftrap met een toneelstukje van de ‘moeilijke puber’ en de ‘bezorgde moeder’, zorgde voor een ludieke 
start van het bootcamp: ‘Iedereen kan Leren Leren’. Twee avonden zat de zaal stampvol met leergierige 
ouders en leerlingen van de brugklas. Knus aan 1 tafeltje hebben zij hard gewerkt! 

De volgende onderwerpen kwamen o.a. aan bod: 

- Hoe leer ik woordjes voor een 10! 
- Een beknopte samenvatting helpt 
- Het brein houdt van veel oefenen 
- Hoe ga ik om met social media en mijn telefoon? 
- Een opgeruimde werkplek: 15% beter werken 

 

 
 

 

 

Wil je het filmpje zien, klik dan op onderstaande  

https://youtu.be/rK-VjfdhHtY 
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Beste ouders en leerlingen, 
 
Sinds kort is het Gerrit van der Veen College een samenwerking aangegaan met Stichting TopTutors. Deze 
stichting heeft het doel om kwalitatieve begeleiding, in de vorm van bijles, voor alle leerlingen beschikbaar te 
maken. Wat zo speciaal is aan TopTutors, is dat de bijles wordt gegeven door oud-leerlingen van de school. 
Deze studenten zijn bekend met de school, de docenten en de gebruikte boeken, en geven allemaal bijles in 
hun eigen interessegebied.  
 
TopTutors is een landelijke organisatie, die samenwerkt met Socrates Honour Society, een nationaal netwerk 
van topstudenten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat ze de meest geschikte studenten kan bereiken om 
bijles, thuis of bijvoorbeeld op school, te geven. Zo kan ook jij profiteren van dit netwerk! 
 
Elke lokale afdeling wordt geleid door een zogenaamde “Managing Tutor”. Dit is degene waar je terecht kunt 
met algemene vragen of verzoeken over de bijlessen. Op deze manier zorgt TopTutors voor een persoonlijke 
aanpak voor jouw situatie. Op het Gerrit van der Veen College ben ik, Melanie van Troost, de Managing 
Tutor. Ik studeer Mondzorgkunde aan de Hogeschool Inholland te Amsterdam. 
Dus ben je op zoek naar betaalbare bijles van een student die goed bij jou past, ga dan naar www.toptutors.nl 
en meld je aan via het online inschrijfformulier, onder het kopje “ik wil bijles”.   
  
Voor meer informatie kun je me altijd een mailtje sturen op: melanievantroost@toptutors.nl 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Melanie van Troost 
Managing Tutor Gerrit van der Veen College 

 

http://www.toptutors.nl/
mailto:ivar@toptutors.nl

