
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nieuwsbrief 
Mei – juni - juli 2019 

 

 
 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
De tijd vliegt. Nog een paar weken knallen en dan is het alweer tijd voor zomervakantie. Hieronder vindt u een 
opsomming van belangrijke data in de laatste schoolweken met daaronder een toelichting op een aantal 
activiteiten en een aantal mededelingen. Om de lijst niet te lang te maken, staat hieronder niet alles 
opgesomd. Een compleet overzicht van de activiteiten vindt u in de jaarplanning op onze site. 
 
Belangrijke data 
9 mei t/m 22 mei  Centraal Examen eerste tijdvak 
15 t/m 17 mei   schoolreis klas 3 (behalve 3B) 
21 en 23 mei   eindexamenscènes 4H en 4V 
21 mei    Night of the Nerds in Eindhoven voor 5V 
23 mei    stranddag eindexamenleerlingen 
27 mei    ouderavond onderwijsontwikkeling 
28 en 29 mei   kunstdagen klas 1   
12 juni    uitslag Centraal Examen eerste tijdvak 
12 t/m 18 juni   SE-week klas 4H, 4V en 5V 
17 t/m 19 juni   Centraal examen tweede tijdvak 
17 t/m 19 juni   toetsweek DAMU-leerlingen 
20 juni    atletieksportdag voor alle klassen behalve 5V 
24 juni    voor 9 uur: aanvragen herkansing SE-week 
24 t/m 28 juni   toetsweek onderbouw en 4V, voor 4H en 5V toetsen van de vakken waarvan geen 
SE was in de week van 12-18 juni 
28 juni    herkansingen en inhalen SE’s en inhalen maatschappijleer SE 4 
28 juni    uitslag tweede tijdvak 
2 juli    diploma-uitreikingen (5H om 15:30, 6V om 20:00) 
3 juli    voor 17 uur: aanvragen herexamen ML 
5 juli    vanaf 13 uur: mentoruitje onderbouwklassen 
8 juli    boeken inleveren  
10 juli    eindfeest 
11 juli    revisievergaderingen 
12 juli    rapportuitreiking 
 
 
Inhaaldagen ongeoorloofd verzuim 
Op 8 juli is er laatste inhaaldag verzuim voor leerlingen die de uren niet in de weken voorafgaand aan de dag 
ingehaald hebben. We zouden het heel fijn vinden als u ook samen met uw kind in Magister kijkt naar 
ongeoorloofde absenties en laat komen en samen een inhaalplan opstelt. We kunnen uw hulp goed 
gebruiken! De regels met betrekking tot inhalen zijn als volgt: met één uur inhalen werken leerlingen 2 L’etjes 
weg. Een ongeoorloofde absentie afhandelen betekent 2 uren inhalen. Alvast hartelijk dank. 
 
Lesuitval 
Omdat verschillende docenten als begeleider mee waren naar het buitenland met leerlingen uit 4 havo en 5 
vwo óf als begeleider mee waren met het derdeklas kamp, was er de afgelopen tijd meer lesuitval dan 
normaal.  
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Ouderavond 
Op maandag 27 mei is de tweede ouderinformatie- en inspiratieavond van dit schooljaar. Ook dit keer zijn 
ouders en verzorgers van harte welkom voor een kijkje in de keuken. Een aantal docenten zal laten zien en 
ervaren wat in de klas en in de les gebeurt en gedaan wordt. Hoe wordt een bepaald onderwerp aangepakt, 
wat wordt er geleerd en op welke activerende manier gebeurt dat, welke nieuwe methoden worden 
geprobeerd, welke ontwikkelingen zijn er? Welke uitdagingen en welke worstelingen. Een kijkje in de les, een 
aantal concrete voorbeelden uit de praktijk. Met een inleiding door Jan-Willem Dienske, rector.  
Alle ouders en verzorgers zijn van harte uitgenodigd. We beginnen om 19.30 uur en zijn uiterlijk om 21.30 uur 
klaar. 
 
Personeel 
Sharon Jonker, de leerjaarcoördinator van klas 1A, 1C, 1D, 2 havo en 3 havo gaat per 1 juni met 
zwangerschapsverlof en neemt daarna ouderschapsverlof op. Ze wordt vervangen door Bianca Timman 
(b.timman@gerritvdveen.nl).  
Deze vervanging betekent ook dat er een verandering plaatsvindt voor de lessen Engels van Bianca Timman. 
De laatste twee/drie weken gaat ze de lessen afronden door de klassen nog wel wekelijks te zien, maar de 
leerlingen ook zelfstandig aan het werk te zetten, eventueel onder begeleiding van een invaldocent.  
 
Toetsweek en aangepast rooster 
In de week van 24 tot 28 juni is de eindtoetsweek voor de reguliere klassen. Op de site bij bijzondere roosters 
komt het rooster en de stof van de toetsen te staan. Na de toetsweek zijn er lessen om de toetsen te 
bespreken en verder worden er in deze week sportdagen en klassenuitjes gepland. De DAMU-leerlingen 
hebben hun toetsweek van 17 tot en met 19 juni. Ook voor hen is het rooster samen met de toetsstof te zien 
bij bijzondere roosters op de site. 
 
Night of the nerds, 21 mei. 
De Night of the nerds in Eindhoven is een groot festival rond innovatie, techniek en creativiteit. Op 21 mei 
gaan ongeveer 7 begeleiders en alle 5 vwo leerlingen er met de bus naar toe. We vertrekken om 12.15 uur 
vanaf school en zijn om ongeveer 18.30 uur weer terug. 
Doorlopend zijn er verschillende experiences, voor toffe ervaringen en ontmoetingen met de makers. 
 Er zijn workshops; 3D game programmeren, een Humanoïd robotvinger maken, Sonic Pi muziek 
programmeren, Hiphop & Ableton Push om eigen elektronische beats te maken en Onderzoek Open data 
waarbij er een introductie wordt gegeven rondom de technieken die organisaties als Bellingcat gebruiken. 
Elke leerlingen volgt in iedere geval één workshop waarvoor ze de keus al hebben gemaakt. Verder zijn er 
techtalks, minicolleges over nieuwe technologieën. 
Het is voor het eerst dat wij hier met school naar toe gaan dus het is voor iedereen een beetje spannend.  
Bent u nieuwsgierig geworden? Op deze site vindt u meer informatie over het festival! 

 
PWS 
Alle leerlingen uit 4 havo en 5 vwo starten in deze periode met hun profielwerkstuk (PWS). Dit is een 
eindexamen werkstuk. De leerlingen hebben een onderwerp gekozen en gaan aan het werk met een 
begeleider/docent van school. In mei en juni zijn er eerste contactmomenten met de begeleiders. Op 24 en 25 
juni én in de eerste schoolweek van 2019-2020 zijn er werkdagen.  
 
Eindschoolfeest 
Het eindschoolfeest zal dit jaar anders zijn dan andere jaren. We gaan het jaar namelijk afsluiten op de Docks 
boot. Vanaf 21.00 uur vertrekken we vanaf het centraal station. Om 24.00 uur keren we weer terug. Uiteraard 
zullen we een dansje wagen, maar we zorgen ook voor andere vormen van entertainment. Verdere informatie 
en de bekenmaking van het thema volgt nog. Uiteraard is het een alcohol- en rookvrij feest. We hebben er nu 
al zin in! 
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Kunstdagen Brugklas, De stad. 
Op 28 en 29 mei zijn de kunstdagen voor de brugklas. Geen gewone lessen op school, maar twee dagen 
kunst ervaren, ruiken, voelen en natuurlijk zelf maken. 
Het thema is 'De stad'. De leerlingen werken op school maar ook in Nowhere, een productiehuis in 
Amsterdam Oost waar we veel mee samen werken, of bijvoorbeeld bij Arcam, het Architectuurcentrum van 
Amsterdam. 
De leerlingen werken in kleinere groepen van ongeveer 15 leerlingen met 'eigen' kunstenaars en met 
kunstenaars van buiten. Van de ene plek naar de andere plek fietsen en ze krijgen les van mensen die ze nog 
niet kennen. Onze ervaring is dat als deze twee dagen voorbij zijn de leerlingen super enthousiast en vragen 
wanneer de volgende zijn. Helaas moeten ze dan even wachten totdat ze in de tweede klas zitten. 
 

 
Leerlingen aan het werk tijdens eerdere kunstdagen. 
 
 
Klassenindeling leerjaar 2  
In leerjaar 2 worden de huidige eerste klassen opnieuw ingedeeld. 
Havo: er komen drie 2-havo klassen. Leerlingen die nu in klas 1 zitten mogen opgeven met wie ze het liefst in 
de klas willen zitten (groepjes van 3 of 4). Door de leerjaarcoördinatoren wordt bekeken of sommige 
combinaties wel verstandig zijn. Vervolgens worden de klassen zo evenwichtig mogelijk ingedeeld. 
Vwo: er komen twee 2-vwo klassen. De 1-vwo klas wordt opgesplitst, hier worden vervolgens de leerlingen 
die uit 1-H/V naar 2-vwo gaan bijgevoegd. Ook hier wordt e.e.a. zo evenwichtig mogelijk ingedeeld. 
De klassenindeling is pas aan het einde van de zomervakantie zichtbaar voor leerlingen. De indeling is dan 
definitief tenzij er zeer zwaarwegende redenen zijn om een leerling toch nog over te plaatsen. 
DAMU: Deze leerlingen zitten t/m klas 3 in dezelfde klas. In klas 2 is het nog een H/V-klas waarbij leerlingen 
cijfers op 2 niveaus krijgen. Aan het eind van de tweede klas wordt er gedetermineerd op basis van het 
overgangsrapport. In de derde klas volgen de leerlingen ofwel de havo-route ofwel de vwo-route in 3B. 
 
Nieuwe zorgcoördinator 
Per 1 mei is de nieuwe zorgcoördinator bij ons begonnen. Zijn naam is Rob Molenaar en hij is te bereiken 
op r.molenaar@gerritvdveen.nl. Rob Molenaar is iedere dinsdag bereikbaar op school. Hij zal zo snel mogelijk 
taken van de teamleiders en leerjaarcoördinatoren overnemen. Verder gaat hij de mogelijkheden tot een 
goede invulling van de zorg op school in beeld brengen.   
Voor alle zorgvragen of vragen over passend onderwijs blijft de mentor het eerste aanspreekpunt.  
 

http://www.nowhere.nl/
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Boeken inleveren 
Alle DAMU-leerlingen: na de laatste toets op woensdag 19 juni in lokaal 02. 
 
Maandag 8 Juli 
1A  08.30 - 08.45 uur 
1C 08.45 - 09.00 uur 
1D 09.00 - 09.15 uur 
1E  09.15 - 09.30 uur 
2HA  10.00 - 10.15 uur 
2HC  10.15 - 10.30 uur 
2HD  10.30 - 10.45 uur 
2VA  10.45 - 11.00 uur 
2VC  11.00 - 11.15 uur 
3HA  12.00 - 12.15 uur 
3HC  12.15 - 12.30 uur 
3HD  12.30 - 12.45 uur 
3VA  12.45 - 13.00 uur 
3VC  13.00 - 13.15 uur 
4H  14.15 - 14.45 uur 
4V  14.45 - 15.15 uur 
5V  15.15 - 15.45 uur 
 
Let op: 
Boeken die op maandag 8 juli niet zijn ingeleverd kunnen op dinsdag 9 juli van 10.00 – 
12.00 ingeleverd worden. Hierna volgen boetes. 
 
Zomervakantie 
De zomervakantie begint op 15 juli en duurt tot 23 augustus. Voor die tijd mogen wij leerlingen in principe 
geen vakantieverlof geven. 
 
Bevordering 
Op 8, 9 en 10 juli zijn er eindvergaderingen en wordt –op de laatste dag voor de vakantie- het 
overgangsrapport uitgereikt. De cijfers op het overgangsrapport zijn afgeronde cijfers. Het cijfer wordt van 
twee decimalen afgerond naar een geheel cijfer (bijvoorbeeld: 5.49 wordt een 5, een 5.50 wordt een 6). 
Op basis van het overgangsrapport wordt besloten of een leerling naar het volgende leerjaar bevorderd kan 
worden. Tijdens de vergadering over het overgangsrapport wordt besproken of een leerling bevorderd kan 
worden of moet doubleren. 
Ten aanzien van de cijfers vragen we u deze naast onze bevorderingsnormen te leggen opdat uw kind en u 
een reëel beeld hebben van de kans op bevordering. 
De bevorderingsnormen vindt u hier. 
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