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Beste ouders, 
 
Dit schooljaar is een bijzonder schooljaar. Helaas kunnen we hier niet vertellen over mooie activiteiten 

en projecten, omdat er veel niet door kan gaan. We zijn wel gestart met de voorbereidingen voor het 

voorjaar en we hopen dat er dan wel culturele activiteiten plaats kunnen vinden.  
Ook organiseren we de komende maanden mogelijkheden om achterstanden weg te werken die 

ontstaan zijn voor de zomer doordat leerlingen tijdens de lockdown minder goed aan hun schoolwerk 

konden werken, te denken valt aan bijles, hulp bij planning en examentraining. 
 
In deze nieuwsbrief vindt u belangrijke data en informatie over de tweede periode die deze week is 

gestart. 

 

Belangrijke data 

• Maandag 30 november na 13:30 en dinsdag 1 december hele dag leerlingbesprekingen 

• Vrijdag 4 december vanaf het 6e uur klas 1, 2 en 3 schaatsen op de Jaap Edenbaan 

• Vrijdag 11 december Paarse vrijdag 

• Vrijdag 18 december kerstviering in de klas 

• 21 december t/m 1 januari kerstvakantie 

• Dinsdag 12 januari 19:30 voorlichtingsavond profielkeuze voor ouders klas 3 

• Maandag 25 januari deadline inleveren profielwerkstuk voor examenleerlingen 

• Dinsdag 26 januari voorspeelavond muziekleerlingen bovenbouw 

• Donderdag 28 januari leerlingen lesvrij i.v.m. studiedag 

• Donderdag 28 januari en donderdag 11 februari webinar over vervolgstudie 

• Dinsdag 2 februari 19:30 presentaties profielwerkstukken 

• Donderdag 18 februari beroepenmarkt voor leerlingen klas 3 

• Vrijdag 19 februari deadline inleveren LOB-verslag voor eindexamenleerlingen 

• Maandag 1 maart inleveren voorlopige profielkeuze klas 3 

• 4 t/m 10 maart toets- en SE-week 

• 10 t/m 12 maart projectdagen 

Voor een uitgebreider en altijd actueel overzicht van alle geplande activiteiten verwijzen wij u naar de 

jaarplanning op de website.  

 

ALGEMEEN 
 

Paarse Vrijdag 
Op vrijdag 11 december is het Paarse vrijdag. Leerlingen en 

docenten komen in het paars gekleed naar school en de 

school is paars versierd. Elke jaar is op veel middelbare 

scholen in Nederland de school paars gekleurd. Hiermee 

besteden we aandacht aan de verscheidenheid aan seksuele 

geaardheid en gender.    

 

 

https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Leerlingenplanning-20-21.pdf


Leerlingenbesprekingen, studiedag en lesvrij 
Op maandag 30 november en dinsdag 1 december zijn er leerlingenbesprekingen. Leerlingen zijn 

daarom op maandag na 13:30 uit en op dinsdag de hele dag vrij.  

Op donderdag 28 januari hebben de leerlingen lesvrij in verband met een studiedag.  

Inhaaldag verzuim 
Op dinsdag 1 december is er een inhaaldag verzuim. Leerlingen die meermaals te laat zijn gekomen 

of ongeoorloofd verzuim hebben, worden die dag op school verwacht. Als dit om uw kind gaat, wordt 

hij of zij hiervoor uitgenodigd door de leerjaarcoördinator.  

Mentor-Ouder-Leerling (MOL)-gesprekken  
Binnenkort vinden weer de MOL-gesprekken plaats. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de mentor 

van uw kind of heeft deze inmiddels al gekregen. De verantwoordelijkheid van dit gesprek ligt bij de 

leerling. In de mentorlessen vindt de voorbereiding plaats. Het eigenaarschap voor het leerproces 

komt zo meer bij de leerling te liggen en de leerling leert meer reflecteren op het eigen functioneren 

en de eigen resultaten. Per leerjaar is de vorm en voorbereiding van de MOL-gesprekken 

verschillend. Omdat de gesprekken via Teams verlopen, vinden ze niet allemaal op de geplande 

momenten van 2 en 3 december plaats, maar ook op andere data. 

Hulp bij achterstanden 

De komende maanden zetten we verschillende acties in om de achterstanden in te halen die bij 

leerlingen zijn ontstaan door de lockdown voor de zomer. We hebben hulp bij lessen wiskunde en 

natuurkunde, leerlingen kunnen hulp krijgen bij plannen en bij moeilijke vakken. Als uw kind ergens 

hulp bij kan gebruiken, geef dit dan tijdens het MOL-gesprek door aan de mentor. 

Kerstviering  
Op vrijdag 18 december vindt de jaarlijkse kerstviering 

plaats. Alle leerlingen komen met hun mentor in een 

lokaal samen waar ze via de livestream gaan genieten 

van de jaarlijkse kerstvoorstelling. Sommige 

programmaonderdelen zijn traditie en keren elk jaar 

terug, zoals een kerstverhaal, een ’kersttoespraak’ van 

de rector en optredens van leerlingen. We hopen dat 

iedereen ook dit jaar weer zal genieten van een mooi 

feest dat de kerstvakantie inluidt. 
 

 

ONDERBOUW 

Groepsdynamiektrainingen 
De tweede klassen hebben de afgelopen weken drie groepsdynamiektrainingen gehad van externen. 

De groepsdynamiektrainingen waren gericht op het bevorderen van de groepsdynamiek en het 

tegengaan van pestgedrag. De leerlingen werden steeds opgedeeld in twee groepen onder 

begeleiding van twee trainers. In deze kleinere setting gingen ze aan de slag met verschillende 

opdrachten en oefeningen. De leerlingen moesten samenwerken, op elkaar vertrouwen en elkaars 

goede eigenschappen benoemen, maar ook leren grenzen aan te geven. 

Cyberpesten 
De eerste klassen hadden afgelopen week interactieve  
workshops cyberpesten. Vier professionele acteurs lieten  
vanuit verschillende rollen (de gepeste, de pester,  
de meelopers etc.) zien dat er heftige problemen zijn rondom 
 pesten. De leerlingen gingen samen met de acteurs aan de slag  
om de personages en daarmee ook de rollen van de acteurs  
te veranderen, om te kijken hoe de problemen opgelost konden  
worden. Dit om inzicht te krijgen in (cyber)pesten op school. 

 



Schaatsen onderbouw 
De leerlingen van klas 1, 2 en 3 gaan, met uitzondering van de dansklassen, op 

4 december schaatsen op de Jaap Edenbaan. We zijn welkom in het tijdblok van 

14:20 – 16:40. Daarna moet iedereen dus echt van de baan af zijn. Om niet met 

te veel kinderen voor de deur te staan dringen, gelden die dag de volgende tijden 

om binnen te komen: 

Klas 1 meldt zich om 14:15 bij de ingang 
Klas 2 meldt zich om 14:35 bij de ingang 
Klas 3 meldt zich om 14:50 bij de ingang 

De eerste en de tweede klassen hebben les tot en met het 5e uur en de derde klassen tot en met het 

zesde uur. We hebben helaas geen chocolademelk dit jaar, want de catering van de Jaap Edenbaan 

is dicht. De leerlingen moeten dus zelf even wat lekkers meenemen. 

Handschoenen dragen is verplicht op de Jaap Edenbaan. Mentoren inventariseren deze week de 

schoenmaten voor huurschaatsen. Wie zelf schaatsen heeft, neemt deze uiteraard (geslepen) mee. 

De kosten van schaatsuitje en de huurschaatsen worden door school betaald.   

Schoolfeest onderbouw 
Door de Coronamaatregelen is het schoolfeest aan het eind van periode 1 helaas niet doorgegaan. 

De feestcommissie is op het moment druk bezig met een alternatief om het nieuwe kalenderjaar in te 

luiden met de leerlingen van de onderbouw. Het belooft een mooi en bovendien Coronaproof 

spektakel te worden. De avond staat gepland op vrijdag 8 januari. Als u uw kind brengt en haalt, wilt u 

uw kind een stukje van school afzetten en ophalen? Dit om te voorkomen dat er groepjes ouders voor 

de school blijven praten. 

Voorbereiding profielkeuze 
In de komende periode staan er verschillende activiteiten in het kader van de profielkeuze op de 

planning. Alle mentoren besteden enkele mentorlessen aan de profielkeuze, onder andere met 

behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde opdrachten. In het nieuwe jaar zijn de ouders van de derde 

klas online welkom bij de voorlichtingsavond over dit onderwerp op 12 januari. Een uitnodiging 

hiervoor volgt nog per mail. 
Op 11 februari vindt er voor de leerlingen een profielkeuzemarkt plaats. Tijdens deze ‘markt’ vertellen 

de bovenbouwleerlingen aan de derdeklassers hoe zij de bovenbouw en de verschillende profielen 

ervaren. Daarnaast is er op 18 februari de beroepenmarkt. Verspreid over de vier profielen wordt een 

twintigtal gastsprekers, waaronder een ouders, uitgenodigd om voorlichting te geven over de inhoud 

van hun vak, de dagelijkse praktijk en de vooropleidingseisen. De leerlingen van de derde klas volgen 

op deze dag drie voorlichtingsrondes van een half uur en kunnen van tevoren aangeven bij welke 

beroepen ze graag willen aanschuiven.   
 
BOVENBOUW 

Schoolexamens (SE’s) 
Klas 4 en 5 havo en 5 en 6 vwo hebben in de afgelopen toetsweek de eerste schoolexamens gehad. 
Informatie over de schoolexamens en het PTA staat op de website. Op de ouderavonden en in de 
mentorlessen zijn het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en de regels rond het examen 
uitgelegd. Alle informatie hierover staat op de website.  
Voor de schoolexamens (SE) gelden strengere regels dan voor toetsen, omdat de cijfers van SE’s 
samen met het centraal examen het eindcijfer vormen. Als een leerling ziek is op een dag waarop een 
SE wordt afgenomen, moet dat gemeld worden bij de teamleider bovenbouw Manon van der Garde of 
de leerjaarcoördinator: Els Gideonse (havo) of Anca Muresan (vwo). 

Presentaties profielwerkstukken 
Op dinsdagavond 2 februari 2021 om 19.30 uur zullen alle examenleerlingen hun profielwerkstuk 
presenteren. De ouders worden hiervoor nog apart uitgenodigd. Aan het profielwerkstuk hebben 
leerlingen maanden gewerkt. Het is de masterproef van hun studie. De presentatie is onderdeel van 
het cijfer van het PWS. 
Deze avond is tegelijkertijd de start van het PWS voor de leerlingen in 4 havo en 5 vwo.  



Studiekeuze lastig? Webinar met tips voor ouders!  
Webinar op donderdag 28 januari en donderdag 11 

februari 2021  
De laatste schooljaren organiseert het Gerrit van der 

Veen College samen met het Fons Vitae voor ouders 

van leerlingen in de (voor)examenklassen een 

workshop met als titel “Ouder als studiecoach” met als 

gastspreker Hermien Miltenburg. Hermien is 

relatiemarketeer en oudervoorlichter aan de 

Wageningen University. Vanuit haar jarenlange 

ervaring geeft zij samen met studenten voorlichting en 

gaat zij op luchtige toon dieper in op factoren die een 

rol kunnen spelen bij studiekeuze en studiesucces. Vanwege covid-19 zal er dit schooljaar geen 

bijeenkomst zijn op het Gerrit van der Veen College. Wel biedt Hermien Miltenburg op donderdag 28 

januari 2021 en donderdag 11 februari 2021 een webinar aan met als titel “Studiekeuze lastig? 

Webinar met tips voor ouders!”. De webinar begint omstreeks 19:30 uur. Hermien nodigt niet alleen 

ouders, maar ook nadrukkelijk leerlingen voor deze webinar uit!  
Na de kerstvakantie ontvangen ouders én leerlingen uit de klassen 4/5 havo en 5/6 vwo een mail met 

uitnodiging en een link waarmee u zich kunt aanmelden! 

 

TopTutors 

Onze school heeft een samenwerking met Stichting TopTutors. 

De TopTutors bieden bijles veelal gegeven door oud-leerlingen 

van de school. Zij 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 uw kind profiteren van dit netwerk. Elke lokale afdeling 

wordt geleid door een zogenaamde “Managing Tutor”. Dit is de persoon waarbij u terecht kunt met 

algemene vragen of verzoeken over de bijlessen. Op deze manier zorgt TopTutors voor een 

persoonlijke aanpak van uw probleem.  

Op het Gerrit van der Veen College is, Sarah Stinenbosch, de Managing Tutor. Kortom, bent u op 

zoek naar betaalbare bijles, ga dan naar www.toptutors.nl en meld u aan via het online 

inschrijfformulier, onder het kopje “ik wil bijles”. Bijlessen kosten 17,50 euro per klokuur en naast een 

eenmalige bijdrage van 15,00 euro aan administratiekosten per schooljaar zit u niet vast aan 

pakketten en/of abonnementen, zodat uzelf kan bepalen hoeveel bijlessen er worden afgenomen. 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar sarahstinenbosch@toptutors.nl 

https://gerritvdveen.nl/toptutors/ 
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