
 

 

 

 

 
 
 

Nieuwsbrief 
januari – februari 2019  

 
 

Beste ouders,  
 
Hieronder vindt u de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Hiermee willen we u informeren over de activiteiten op 
school in de komende maanden. We verwijzen vaak door naar de website waar altijd de meest actuele 
informatie staat. 
 
 
 
Belangrijke data 
 

 15 januari om 19:30 voorlichtingsavond profielkeuze voor ouders van de 3e klassers 

 16 – 22 januari toetsweek/SE-week voor alle leerjaren 

 Woensdag 16 januari: Workshops 'ouders als studiecoach’ 

 23 – 29 januari: roze week met activiteiten 

 29 januari en 7 februari: open avonden 

 Donderdag 31 januari: profielkeuzemarkt derdeklassers 

 Dinsdag 5 februari, voor 9 uur: aanvragen herkansing SE’s 

 Maandag 11 februari: bijeenkomst ouderraad 

 Dinsdag 12 februari 19.30 uur: presentaties profielwerkstukken leerlingen 5 havo en 6 vwo 

 Donderdag 14 februari: ouderspreekmiddag/avond met vakdocent 

 Donderdag 14 februari: beroepenmarkt voor de derdeklassers 

 Maandag 18 tot en met vrijdag 22 februari: voorjaarsvakantie 
 
Zie voor een compleet overzicht de jaarplanning hier op de site 
 
 
Toetsweek 
Vanaf woensdag 16 januari is er een toetsweek voor de hele school. Voor klas 1, 2, 3 en 4 vwo worden 
toetsen afgenomen zoals ze gewend zijn. Er zijn in die week geen andere lessen. Voor de vakantie is de 
lesstof op de site gezet. Het toetsrooster en de lesstof per leerjaar zijn te vinden op onze website Onder 
bijzondere rooster. De toetstijden zijn anders dan het normale lesrooster. De lestijden duren nu 60 minuten 
zodat leerlingen met tijdverlenging ook genoeg tijd krijgen om de toetsen te maken. 
 
 
Schoolexamens 
Voor klas 4 en 5 havo en 5 en 6 vwo worden SE-toetsen afgenomen. Voor 4 vwo is er een SE voor 
maatschappijleer. Voor informatie over de SE-toetsen verwijzen wij naar het boekje voor toetsing en 
examinering op de website: https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Boekje-toetsing-en-examinering-18-
19.pdf 
 
Tijdschema voor de SE-week 
SE-toetsen worden afgenomen volgens het tijdschema: 2-3e uur, 4-5e uur en 6-7e uur. Sommige toetsen 
hebben een dubbel blok en lopen dus door (2-5e uur). 
Tijdschema:  

 2-3e uur:  09:20 – 10:45/11:00 (met en zonder tijdverlenging) 
 4-5e uur:  11:25 – 12:50/13:05 
 6-7e uur:  13:30 – 14:55/15:10 
 2-5e uur:  09:20 – 12:10/12:40 
 

https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Leerlingenplanning_18-19.pdf
https://gerritvdveen.nl/leerlingen/leerlingen-rooster/#1497362171987-38162bcb-5cf59775-1a0b
https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Boekje-toetsing-en-examinering-18-19.pdf
https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Boekje-toetsing-en-examinering-18-19.pdf


 

Regels schoolexamens 
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. Voor havo: Gijs Bouwer en voor vwo: Manon van der 
Garde 
Op de website het SE-reglement: https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/SE-reglement-18-19.pdf 
 
Roze week 
Na de toetsweek plannen we bewust andere schoolse activiteiten in. Voor de leerlingen staan leuke en 
leerzame activiteiten op het programma. Een kleine greep: onze derdeklassers gaan naar het 
verzetsmuseum, de tweedeklassers laten hun creativiteit de vrije loop tijdens de kunstdagen en er zijn 
basketbal- en korfbalmiddagen. De vierdeklassers gaan naar een lunchvoorstelling en de muziekleerlingen 
van de derde, vierde en vijfde klas gaan optreden in de aula. Zie voor een compleet overzicht de jaarplanning 
op onze site.  

 
Workshop ‘ouders als studiecoach’ voor ouders van bovenbouwleerlingen 
Begeleiding van ouders bij het kiezen van een studie zorgt voor betere keuze, zo blijkt in de praktijk. Maar hoe 
kun je dat als ouder doen? Samen met het Fons Vitae organiseren we een thema-avond voor ouders met tips 
voor begeleiding bij de studiekeuze. Hermien Miltenburg, relatiemarketeer aan de Wageningen University en 
Hogeschool Van Hall Larenstein, is uitgenodigd om een workshop te geven. Samen met een aantal studenten 
weet zij op deskundige en humoristische wijze voorlichting te geven en gaat zij dieper in op factoren die een 
rol kunnen spelen bij studiekeuze en studiesucces.  
De workshop ‘ouders als studiecoach’ (van 20:00 tot 21:15 uur) is voor de ouders van de leerlingen 4-5 
havo en 5-6 vwo. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u wel graag meedoen? Dat kan alsnog door het 
formulier Oudervoorlichting 16 januari 2019 voor aanstaande vrijdag, 11 januari, in te vullen en op te 
sturen. Het formulier vindt u door onderstaande link aan te klikken: 
 inschrijfformulier 'Ouders als studiekeuzecoach" 
Let wel op het adres van Fons Vitae. Vanwege de brand en de verbouwing vindt de workshop plaats op de 
locatie aan de Meester Treublaan 1. 
  
Decanaat derde klassen 
In de komende periode staan er tal van activiteiten in het kader van de profielkeuze op de planning. Alle 
mentoren besteden de komende tijd enkele mentorlessen aan het werken met het profielkeuzeprogramma 
Qompas of Yubu en het nieuwe jaar zijn de ouders welkom bij de voorlichtingsavond over dit onderwerp op 15 
januari.  
Op 31 januari 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 14 februari de beroepenmarkt. Verspreid over de vier profielen hebben we dit schooljaar 
een twintigtal gastsprekers, waaronder een aantal 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.  
 
Presentaties profielwerkstukken 
Op dinsdagavond 12 februari 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. 
 
Ouderspreekmiddag/avond 
Op 14 februari is er gelegenheid om de vakdocenten te spreken. U krijgt in de week van 28 januari een mail 
om u op te geven. In de week van 4 februari hoort u op welke tijdstippen u bij welke docent verwacht wordt. Er 
is ook ruimte om een vraag te stellen aan de docent die u wilt spreken. Dit is handig, omdat het 10-
minutengesprek dan zo doelgericht mogelijk wordt. Het is de bedoeling dat uw kind meekomt.  
 
De rekentoets 
In januari gaat een aantal leerlingen uit 5 havo en 6 vwo de rekentoets herkansen. Ze hebben vorig jaar de 
rekentoets al gemaakt en gaan proberen een hoger cijfer te halen. Voor de leerlingen in het huidige 
examenjaar is het verplicht om éénmalig de rekentoets te maken om een diploma te kunnen halen. Het cijfer 
telt niet mee voor het gemiddelde, als compensatie of voor cum laude. Het cijfer komt wel op de cijferlijst te 
staan.  

https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/SE-reglement-18-19.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWTTA2N3-6VMH4eNdZAnWhlaE8PdrzAscwsdKjNw_hQi56OQ/viewform?usp=sf_link


 

Voor de leerlingen in de voorexamenklas is er nog veel onduidelijkheid. De onderwijsministers hebben op 9 
november de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over hun plannen voor nieuw rekenbeleid in het 
voortgezet onderwijs. Het debat van in de Tweede Kamer over de brief van 9 november van de beide 
onderwijsministers is tot nader order uitgesteld.  
Zodra er meer duidelijkheid is, weten we hoe de rekentoets er voor de voorexamenklas uit gaat zien. De 
verwachting is dat de leerlingen in juni een toets gaan maken, maar de status en de vorm zijn nog onbekend.   
 
Passend onderwijs 
Chantal Bosma gaat per 1 januari de school verlaten. Zij is jarenlang de Coördinator Passend Onderwijs 
(voorheen zorgcoördinator) geweest en heeft de invulling en het beleid omtrent Passend Onderwijs mede 
vormgegeven. Het afgelopen jaar is Sandrine Sarazin naast Chantal Coördinator Passend Onderwijs van de 
havoleerlingen geweest. Sandrine heeft aangegeven te willen stoppen met deze taak en gaat meer lesgeven.  
De teamleiders zullen de rest van het schooljaar de taak van Coördinator Passend Onderwijs op zich nemen. 
Voor jullie ouders verandert er niet zo veel. Bij problemen, zorgen of complimenten zijn de mentoren het 
eerste aanspreekpunt, zij zijn de eerste lijn. Leerlingen die lichte ondersteuning nodig hebben (iets meer dan 
de basisondersteuning) worden meestal al door de leerjaarcoördinatoren opgevangen. Ook dit blijft 
ongewijzigd. De leerjaarcoördinatoren zijn de tweede lijn. De derde lijn, de ondersteuning door externe 
deskundigen (denk aan schoolarts, ouderkind-adviseur, de begeleider passend onderwijs), valt vanaf januari  
onder de teamleiders. Reineke Hesselt van Dinter (heeft ook een hbo-opleiding in de jeugdzorg en heeft jaren 
ervaring als zorgcoördinator) is eindverantwoordelijk voor de zorg.  
 
Studiecentrum en inhaallokaal 
Op school is veel vraag naar studieplekken waar leerlingen in stilte kunnen werken. We hebben dan ook 
besloten om van het huidige DaMu-studiecentrum, naast de mediatheek, een stiltewerkplek te maken. In dit 
studiecentrum hebben DaMu-leerlingen en eindexamenleerlingen voorrang op andere leerlingen. De 
openingstijden zijn gelijk aan die van de mediatheek. 
 Leerlingen die ongeoorloofd verzuimde uren moeten inhalen, doen dit voortaan in het inhaallokaal 32 op het 
7e t/m 9e uur. 


