
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, vrijdag 11 september 2020 
 
 
 
 Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Het nieuwe schooljaar is vier weken bezig. We zijn een beetje gewend en hebben de eerste ervaringen 
kunnen opdoen na elkaar lange tijd niet live gezien te hebben en niet in ons gebouw gekund te hebben. Er 
gebeurt heel veel en we doen ons best zo goed mogelijk met iedereen te communiceren. Daarom hier een 
corona update en een nieuwsbrief in één.  
 
Compliment!  
Graag beginnen we met een groot compliment aan onze leerlingen. Want veel dingen gaan goed.  

o Vanaf maandag 24 augustus vragen we leerlingen en medewerkers om in de gangen mondkapjes op 

te doen. Sommige docenten vragen dat ook in de les. We zijn blij dat leerlingen dit over het algemeen 

goed doen en hier aan meewerken. We hebben de afgelopen weken meer dan 1500 mondkapjes 

uitgedeeld aan leerlingen die ‘m vergeten waren of even niet hadden. We vragen iedereen ook van 

thuis mondkapjes mee te blijven nemen en de mondkapjes te blijven gebruiken. 

o Veel leerlingen gaan zonder morren in de pauzes en tussenuren naar buiten en komen na de pauze 

weer naar binnen. In het begin was dit even wennen en nog steeds zijn er een paar leerlingen die 

iedere keer een andere mooie smoes bedenken om toch vooral binnen te kunnen blijven, maar het 

overgrote deel doet dit gewoon heel goed. Ga zo door. Fijn! 

o Veel leerlingen zijn flexibel als dingen een beetje anders gaan dan voorheen. En dat gebeurt elke dag 

wel. Dank voor jullie flexibiliteit en hou vol.  

o Onze derde klassers hebben met een grote verandering te maken. Zij volgen het grootste deel van 

hun lessen in het gebouw aan de Moreelsestraat 19 (MS19), vlakbij het Museumplein. Dat gebouw 

moeten we functioneler en gezelliger maken. De derde klassers moeten soms pendelen tussen het 

Gerrit en de Moreelsestraat. Dat is allemaal even wennen. Jullie doen het goed en jullie ideeën over 

het verder gezellig maken van de MS 19 zijn heel erg welkom.  

Tussenuren 
Door vacatures en door collega’s die tijdelijk thuis blijven i.v.m. klachten of in afwachting van een test, zijn er 
best veel tussenuren en hebben leerlingen soms echt een gatenkaasrooster. Dat is erg vervelend. Leerlingen 
met tussenuren kunnen in school aan het werk en aan de studie. In de B-Hal en in de mediatheek is plek. Het 
zijn studieruimtes. Er mag niet gegeten en gekletst worden en het kan geen hangplek zijn. Voor de leerlingen 
in de MS 19 is de danszaal tijdens de pauzes en tussenuren geopend. Zij kunnen in de tussenuren ook in hun 
eigen lokaal werken. 
 
Voorbereiding op slechter en kouder weer 
Nu is het nog behoorlijk mooi weer. Dat zal de komende weken anders worden. Het wordt herfst en het wordt 
winter. We zijn bezig om pagodetenten in de tuin te laten plaatsen zodat er meer plekken zijn waar bij slecht 
weer geschuild kan worden. Helaas kunnen we op straat niets doen met overkappingen: het is openbare 
ruimte. We zullen bij slecht weer ook de mogelijkheid bieden om in het gebouw te blijven en binnen te 
pauzeren. Daar zullen we de aula voor inrichten en de mogelijkheid bieden in het lokaal te blijven waar je net 
les had. Het is ook dan belangrijk dat leerlingen hun afval in de vuilnisbak gooien en niet op de grond. Want 
dan hebben we in mum van tijd weer een ongedierteplaag.  
Straks gaat de kachel weer aan en proberen we de school warm te stoken. Tegelijk moeten de ramen en 
deuren open blijven om te ventileren. Dat staat op gespannen voet met elkaar. We doen onderzoek met CO2-
meters in lokalen om te kijken hoe de luchtkwaliteit is en daarin kijken we ook wat er gebeurt als er minder 
ramen open gaan. Wat kan er wel en wat kan er niet? Straks iedereen klappertandend in de les is ook geen 
goed idee. We zullen er met elkaar aan moeten wennen dat leerlingen en docenten met dikke truien en 
jassen aan in de klas zitten.  
In de MS 19 zijn bovenramen en is een goed werkend ventilatiesysteem. De kachel is daar al in gebruik.  
 
  



Overlast in de buurt en in Amsterdam-Zuid 
Doordat de scholen leerlingen in pauzes en tussenuren veelal naar buiten sturen om de school te kunnen 
luchten, ontstaat er veel druk in de wijk. Het Gerrit van der Veen College staat samen in de wijk met het 
Ignatius gymnasium en het Hervormd Lyceum Zuid. Ook het Fons Vitae en Nicolaas Lyceum zijn dichtbij. Er 
lopen dus de hele dag door heel veel middelbare scholieren door de wijk. En dat vindt niet elke buurtbewoner 
even fijn. Er gebeuren ook vervelende dingen. Waarbij ik natuurlijk denk en hoop dat het niet onze leerlingen 
zijn. Leerlingen die in de portieken hangen, daar roken, soms zelfs blowen, rommel maken. Leerlingen die 
niet aan de kant gaan voor buurtbewoners of een grote mond geven. Leerlingen die onder de balkons van 
buren rondhangen, leerlingen die schreeuwend over straat gaan, rommel achterlaten bij the British School, op 
het pleintje bij de fontein of op straat en leerlingen die op het speelterrein voor kleine kinderen hangen en 
chillen. Allemaal niet de bedoeling. En dan is er nog een groep jongeren die op het pleintje bij de Albert Heijn 
en de winkels aldaar overlast veroorzaakt en de politie uitdaagt. Met als dieptepunt een vechtpartij met 
jongeren en agenten en een oploop met grote politie-inzet aldaar. Allemaal helemaal niet fijn en hartstikke 
ingewikkeld. Er is veel overleg met alle betrokkenen. Er zijn veel klachten en er is gedoe.  
 
Wij doen een groot beroep op onze leerlingen om zich te gedragen in de wijk en in de buurt en geen overlast 
te veroorzaken. We lopen rond, proberen in gesprek te blijven en proberen ook de buurtbewoners rustig te 
blijven uitleggen wat we doen.  
Ga na je laatste les direct naar huis of ga met elkaar naar het park; daar is ruimte om te chillen. Zoek de 
ruimte, blijf niet rond de school en in de wijk hangen.    
 
Vacatures 
De meeste vacatures zijn ingevuld! 
Theater: Afgelopen week is Susanne Klein gestart als docent theater voor de klassen 5 havo, 3HV, 2HC, 4V, 
1A en theorie aan 4H. Ze werkt op dinsdag en donderdag.   
Vanaf 16 september komt Vincent Geers ook theater geven. Hij zal 2VD, 2VC, 4H en 2VA les gaan geven en 
hij werkt op maandag en woensdag.   
Tenslotte komt Annemoon Oostvriesland op dinsdag het 4e en 5e uur theater geven aan klas 3hv. De 
theatervacature is dan ingevuld op één theorie-uur na.  
De vacatures Aardrijkskunde zijn ingevuld: Juul Mulder komt de resterende klassen (3B, 2HC, 4H en 5V) van 
Laurens Nieuwkamp lesgeven. Hij start in de week van 14 september. Faye Feller is aangenomen als 
opvolger van Marjolein ter Schure voor de lessen in de onderbouw. Zij start tot de herfstvakantie op 
donderdag en zal na de herfstvakantie helemaal beschikbaar zijn. Dat betekent dat na de herfstvakantie de 
overgebleven derde klassen ook aardrijkskunde krijgen. Vanaf dinsdag 15 september tot de herfstvakantie zal 
stagiair Kor Hoebe bij aardrijkskunde de klassen 1b, 2va en 2vc lesgeven.   
Ook de vacature Natuurkunde is ingevuld: collega’s Angelique de Kloe, Paul Hofland en Emil Pepic pakken 
de lessen op. Deels is dit vervanging voor collega Rolf Schön: hij is deze week vader geworden van een 
tweeling en is tot begin november met ouderschapsverlof.   
De vacatures hebben voor onrustige roosters gezorgd. Er zijn al een paar grotere roosterwijzigingen geweest. 
Voor leerlingen geldt: houd het actueel rooster in de gaten; daar staat alles in. 
 
We zoeken op dit moment nog een nieuwe TOA voor scheikunde en een extra conciërge. Als u iemand kent; 
laat het ons weten.  
 
TEAMS, digitaal werken en laptops 
De inrichting van Microsoft TEAMS is bijna helemaal op orde. Docenten hebben de opdracht studiewijzers in 
TEAMS te zetten zodat leerlingen daar bij kunnen en aan het werk kunnen, ook als een docent er niet is. We 
zijn met docenten die thuis moeten blijven omdat er iets speelt rond Corona (zelf klachten, een gezinslid met 
klachten, in afwachting van een test of anderszins) in gesprek om te kijken hoe we het leren door kunnen 
laten gaan. Is het mogelijk een digitale les te geven via TEAMS, kunnen leerlingen zelf inloggen via de laptop 
en de les volgen, kunnen leerlingen met de studiewijzer in een lokaal onder toezicht aan de slag enzovoort. 
Dit is niet zomaar geregeld en vraagt maatwerk. Het uitgangspunt is wel: het leren van de leerling moet 
zoveel als mogelijk doorgaan. En we kijken dus hoe we dat mogelijk kunnen maken en wat daarvoor nodig is. 
Dat betekent ook dat we vanaf een bepaalde datum aan leerlingen gaan vragen de laptop mee naar school te 
nemen zodat zij kunnen inloggen, zelfstandig aan de slag kunnen etc.  We hebben stagiairs gevraagd of zij 
als onderwijsassistent/toezichthouder op bepaalde uren en dagen beschikbaar willen zijn om zoveel als 
mogelijk klassen op te vangen in lokalen als de eigen docent er niet is en de les wél door kan gaan. Er wordt 
aan gewerkt. Niet alles is meteen geregeld. Geef ons vertrouwen, tijd en ruimte.   
 
Buddy’s 
Mentoren en docenten is gevraagd per klas/lesgroep leerlingen aan elkaar te koppelen in een soort buddy-
systeem. Mocht een leerling (tijdelijk) niet naar school kunnen, dan kan de buddy zorgen voor een overdracht 
van informatie en wat gemist is en is er contact.  
 
  



 

 
 
Verkoudheid en/of andere ziekteverschijnselen, wat doen wij bij een besmetting? 
Een herhaalde oproep. Heel simpel: blijf thuis, kom niet naar school en neem contact op met school. Neem 
ook contact op met de huisarts, bel de GGD, maak een afspraak voor een Coronatest en zorg ervoor dat de 
kans op besmetting van anderen zo klein mogelijk blijft. Neem geen risico’s. De gevolgen kunnen groot 
zijn. Meld uw kind af via absenties@gerritvdveen.nl en informeer de mentor wat er aan de hand is. Het is 
belangrijk dat we goed op de hoogte zijn en e.e.a. ook goed administreren en registreren én contact met 
elkaar houden. 
 
Wanneer iemand getest is en Corona heeft, worden wij door de GGD geïnformeerd en vertelt de GGD ons 
wat nodig is aan vervolg. Wij volgen die adviezen én de richtlijnen van het RIVM en de VO-raad op. Wij zullen 
niet collectief reageren op niet van te voren door ons gecontroleerde berichten in de media. 
 
Contactouders & ouderraad 
We merken dat elke update/nieuwsbrief nieuwe vragen en meningen oproept. We merken ook een grote 
behoefte aan persoonlijk contact. Heel begrijpelijk. Wij doen ons best zoveel mogelijk vragen te beantwoorden 
en daar persoonlijk contact over op te nemen. We snappen het ook als ouders wel eens contact met andere 
ouders willen hebben. De ouderraad heeft voor de onderbouw een oproep voor contactouders gedaan. Deze 
contactouders kunnen voor de onderbouwklassen een heel mooi verzamelpunt zijn van zaken die spelen, 
vragen die er zijn en behoefte die er is aan onderlinge uitwisseling. Daarom in deze update/nieuwsbrief ook 
nog een keer aandacht voor de oproep van de ouderraad voor contactouders. Meedenken en meepraten 
wordt op prijs gesteld! En aanmelden als contactouder kan nog tot en met vrijdag 18 september. Stuur een e-
mail naar Ouderraad@gerritvdveen.nl  met daarin uw naam, telefoonnummer en de naam en klas van uw 
zoon/dochter. Van harte aanbevolen en een mooie kans om mee te praten en mee te denken.  
 
Ongerust?  
Maak het bespreekbaar. Deel de zorgen en ongerustheid. Neem in eerste instantie contact op met de 
mentor.  
 
Tenslotte 
“Wij zijn klaar met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons.” Helaas is dit waar. Elke dag zijn er 
nieuwe dingen en ontwikkelingen waar we ons toe moeten verhouden en waar we wat mee moeten. Elke dag 
zijn er nieuwe gegevens, nieuwe voorzorgsmaatregelen nodig, nieuwe berichten van collega’s en leerlingen 
die uit voorzorg thuis moeten blijven. Elke dag is anders en hectisch. En ondertussen genieten wij van het feit 
dat de leerlingen weer op school zijn en we weer school zijn.   
 
We doen wat we kunnen en we houden contact.  
 
Met hartelijke groet, mede namens Manon van der Garde (teamleider bovenbouw) en Reineke Hesselt van 
Dinter (teamleider onderbouw),  
 
Jan-Willem Dienske 
Rector 
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