
 

 

 
Nieuwsbrief 

Maart- april 2019  

 

 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Hier is alweer de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. Er is de komende tijd weer van alles te doen en te 

zien op school. Zo zetten onze examenleerlingen de puntjes op de i tijdens het Gerrit Festival en organiseert 

de ouderraad een avond over het bevorderen van de groeimindset. Hieronder vindt u een opsomming van 

belangrijke data en een toelichting op een aantal activiteiten. Een compleet overzicht vindt u in de 

jaarplanning. 

 
Belangrijke data 

 11 maart: voorlichtingsavond hoger onderwijs voor 4H en 5V, 19:15 - 22:25 op de HvA 

 13 maart: voorlichtingsavond hoger onderwijs voor 4H en 5V, 19:15 - 22:25 op de HvA 

 13 - 20 maart: SE-week voor klas 4, 5 en 6 

 13-15 maart: rekentoets voor eindexamenleerlingen 

 In de week van 11 maart: profielkeuze invullen klas 3 

 18 maart: ouder thema-avond: Mindset, de basis voor ontwikkeling 

 19 maart: inhaalmoment LO voor bovenbouwleerlingen 

 19 maart: theaterleerlingen klas 3 naar voorstelling en workshop, 16:00 - 17:30 

 26 maart tot en met 4 april: Gerrit Festival 
 26 en 27 maart: eindexamenvoorstelling 5H en 5V in Perdu (onderdeel van Gerrit Festival) 

 1 april: deadline aanvragen herkansing (voor 11 uur) 

 2 en 3 april: eindexamenvoorstellingen 6V in Perdu (onderdeel van Gerrit Festival) 

 3 april: leerlingbesprekingen, leerlingen vrij vanaf 12:15 
 4 april: leerlingbesprekingen, lesvrije dag voor leerlingen 
 5 april: herkansingen SE-week 

 8 april: bijeenkomst ouderraad 

 9 april: fotograaf voor examenklassen en controle dossierkaarten examenleerlingen 

 10 – 18 april: examentrainingen en nabespreking met docent 

 11 april: ouderavond buitenlandse reizen, 19:00-20:30 

 16 april: deadline inleveren getekende dossierkaarten (voor 14 uur) 

 18 april: ouderavond voor ouders en leerlingen die eind maart een zorgbrief hebben ontvangen en 
gesprekken naar aanleiding van de profielkeuze (klas 3) 

 19 april: Goede Vrijdag, geen vrije dag er is dus gewoon les 

 22 april – 3 mei: meivakantie 

 6-10 mei: studiereis 4H en 5V 

 6- 24 mei: centraal examen 

 15 – 17 mei: schoolreis klas 3 
 

 
 
Cito Vas 
Aan het begin van dit schooljaar namen we bij alle leerlingen uit leerlaar 1 de cito-vas toetsen af. In totaal zijn 

de leerlingen daar acht lesuren mee bezig. We zijn van mening dat onze docenten prima kunnen inschatten of 

leerlingen op niveau zijn en daarom hebben we besloten om in ieder geval dit schooljaar geen nieuwe cito-

vas toetsen af te nemen. Dat scheelt stress bij de leerlingen en minder lesuitval. 

 
Thema-avond voor ouders van het Gerrit van der Veen College: ‘Mindset’  
Maandagavond 18 maart organiseert de ouderraad van het Gerrit van der Veen College een thema-avond 
over Mindset.  

https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Leerlingenplanning_18-19.pdf


 

Is je kind ongemotiveerd voor school en leren? Gaat hij (of zij) uitdagingen het liefst uit de weg? Geeft hij snel 
op bij tegenslagen, fouten of onvoldoendes? Voelt hij zich dom wanneer hij hard moet werken om iets onder 
de knie te krijgen? Kan hij niet tegen kritiek en wil hij graag de beste zijn? Heb je het idee dat jouw kind zijn 
talenten niet optimaal benut? Dan wordt hij of zij waarschijnlijk belemmerd door een vaste mindset.  
De term ‘mindset’ staat voor de manier waarop mensen denken over hun intelligentie, talenten en kwaliteiten. 
Professor Carol Dweck ontdekte dat een vaste mindset de ontwikkeling belemmert, terwijl een groeimindset 
zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor leren.  
Tijdens de thema-avond zal René Lous van het Talenten Lab de aanwezigen leren wat de invloed van 
mindset is op verschillende aspecten van je leven. Je krijgt concrete tips en handvatten om een groeimindset 
bij je kind (en jezelf) te stimuleren. Voor meer info: Het Talenten Lab. 
U bent van harte welkom! Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. Aanvang 19.45 uur en rond 21.45 uur 
afronding. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje! 

 
Voorlichtingsavonden hoger onderwijs   
Op maandag 11 maart en woensdag 13 maart zijn er voorlichtingsavonden hoger onderwijs voor de leerlingen 
in 4 havo en 5 vwo op de Hogeschool van Amsterdam. Op beide avonden zijn in het Wibauthuis van de HvA 
ruim 170 opleidingen (zowel universiteiten als hogescholen) uit Amsterdam en omgeving vertegenwoordigd. 
Een unieke kans dus voor de leerlingen om kennis te maken met verschillende opleidingen in het hoger 
onderwijs! 
Helaas vallen de voorlichtingsavonden dit schooljaar midden in de toetsweek. Hier kunnen wij als school niets 
aan doen, omdat de data van deze avonden pas in oktober van het schooljaar bekend worden gemaakt. 
Leerlingen die om deze reden niet de voorlichtingsavonden bezoeken, krijgen het advies om nog dit 
schooljaar zelf naar een of meerdere open dagen te gaan. Doen leerlingen dat niet, dan lopen zij de kans dat 
ze volgend schooljaar vastlopen. De praktijk wijst uit dat leerlingen in het voorexamenjaar op tijd moeten 
beginnen met de eerste stappen in het traject studiekeuze. In het examenjaar hebben zij het immers druk 
genoeg! 
 
Gerrit Festival 
De eindpresentaties van de kunstvakken zijn dit schooljaar in 
een nieuw jasje gestoken. Krachten van de verschillende 
disciplines worden samengebundeld in het zogenaamde 
Gerrit Festival. Tijdens dit festival zullen alle 
eindexamenkandidaten Theater, Beeldend en Muziek hun 
examenwerk etaleren met exposities, voorstellingen en 
optredens. 
  
De eindexamen theaterleerlingen spelen hun 
eindvoorstelling op locatie in Theater Perdu (5 HAVO op 26 
en 27 maart, 6 VWO op 2 en 3 april). Op 3 en 4 april zullen 
de eindexamenleerlingen beeldend uitvoerig exposeren 
binnen onze school en ook de eindexamenleerlingen muziek 
zullen op deze data optreden. 
Deze muziekleerlingen brengen, op allebei de dagen, hun 
eindexamencompositie op vier verschillende podia binnen de 
school ten gehore. Voor het eerst doen er ook leerlingen 
eindexamen in elektronische (dance)muziek. 
Maar er gaat nog veel meer gebeuren op 3 en 4 april. Naast 
de eindexamenpresentaties muziek en beeldend laten ook 
andere leerlingen uit verschillende leerjaren hun talenten 
zien. Tevens treden er vanuit de lespraktijk twaalf bands op. 
Doet uw kind nog niet mee, maar lijkt het hem of haar wél 
leuk? Opgeven kan nog tot en met 13 maart door een mail te 
sturen naar Arnold Schellens: a.schellens@gerritvdveen.nl. 
  
U bent van harte uitgenodigd op het Gerrit Festival. 

 
 

Cijferlijsten, zorgbrieven en ouderavond 
Op 18 april is er een ouderavond voor leerlingen die een zorgbrief hebben ontvangen. De zorgbrieven worden 
verstuurd in de week van 25 maart aan leerlingen die op dat moment op doubleren of bespreken staan. U 

https://www.hettalentenlab.nl/mindset/
mailto:a.schellens@gerritvdveen.nl


 

krijgt vervolgens van de mentor een uitnodiging om samen met uw kind op gesprek te komen en een plan van 
aanpak te maken voor de laatste schoolweken. Begin april krijgt uw kind een cijferlijst mee naar huis. Op deze 
manier houden wij graag, samen met u, een vinger aan de pols en hopen we niet voor onaangename 
verrassingen te komen te staan aan het eind van het schooljaar. U kunt in Magister zelf de resultaten van uw 
kind volgen. Lukt het niet om in te loggen? Klik dan op wachtwoord vergeten. Lukt het dan nog niet, dan stuur 
u een mail naar info@gerritvdveen.nl 
Als u eerder een vraag heeft over de resultaten op school, kunt u terecht bij de mentor van uw kind. 
 

 
Profielkeuze in de derde klas 
Alle derdeklassers maken in maart een keuze uit vier profielen. Dit zijn de vakken die ze in de bovenbouw 
gaan volgen en waarin ze eindexamen gaan doen. Ieder profiel sluit aan op bepaalde vervolgopleidingen in 
het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en Wetenschappelijk Onderwijs (WO). Alle informatie over de profielen en 
het keuzeproces op onze school staat vermeld in de Profielwijzer, een boekje dat aan alle derdeklasleerlingen 
is uitgedeeld. U kunt dit ook hier vinden.  

  
De afgelopen maanden hebben de leerlingen in het mentoruur en thuis gewerkt met het 
profielkeuzeprogramma Qompas of met Yubu, dat veel informatie biedt over mogelijke vervolgopleidingen en 
daarmee verbonden beroepen. Via een aantal testen werden ze bovendien aan het denken gezet over hun 
interesses en capaciteiten. We hopen dat de onlangs georganiseerde Profielkeuzemarkt en Beroepenmarkt 
hen verder op weg hebben geholpen. 

  
Inmiddels hebben de docenten hun adviezen in Magister geplaatst, zodat leerlingen deze in hun 
besluitvorming kunnen betrekken. In de week van 11 maart kiezen de derdeklassers hun profiel en in april 
krijgen ze het profielkeuzeformulier, met eventueel een advies, mee naar huis om door de ouders te laten 
ondertekenen. 
Voor vragen kunt u terecht bij onze decaan onderbouw, Loes Blankers, l.blankers@gerritvdveen.nl 
 

 
Volleybal sportdagen  
In week 12 en 13 vinden de volleybal sportdagen plaats. De leerlingen hebben les t/m het 4e uur daarna 
reizen ze naar het VU sportcentrum, Uilenstede 100. De sportdagen duren van 13.00-16.00 Het kan dus zijn 
dat uw zoon/dochter later uit is dan normaal.  
 

 Brugklassen: vrijdag 22 maart 
 Tweede klassen: maandag 25 maart 
 Derde klassen: donderdag 21 maart 
 Vierde klassen: woensdag 20 maart 
 

Op de sportdag gaan de leerlingen een lessenblok volleybal afsluiten met een spannend toernooi. Behalve de 
wedstrijden van hun eigen team zullen ze ook voor een ander poule de wedstrijden begeleiden als 
puntenteller of scheidsrechter. Wij rekenen op gezellige, leerzame en sportieve middagen. 

 
 

 

  

mailto:info@gerritvdveen.nl
https://gerritvdveen.nl/decanaat-1/#1497362171987-38162bcb-5cf5d7cf-e506
mailto:l.blankers@gerritvdveen.nl

