
   
 

   
 

 

   

  

  

 

 

Nieuwsbrief nov/dec  2018   

  

Beste ouders, 

Het schooljaar is in volle gang. De meeste ouders hebben we op de verschillende ouderavonden 

gezien. Op maandag 5 en maandag 12 november hebben we weer inspirerende ouderavonden 

waarvoor we u van harte uitnodigen. Verder veel korte informatie in deze algemene nieuwsbrief. 
 

Belangrijke data 

 Maandag 5 november: ouderinformatie- en inspiratieavond onderwijsontwikkeling, 

 Woensdag 7 november t/m dinsdag 13 november: SE-week bovenbouw 

 Maandag 12 november: ouderavond alcohol en blowen (alle klassen uitgezonderd de brug- 

en examenklassen)) 

 Maandag 12 november: ouderavond interactieve workshop cyberpesten (klas 1) 

 Vrijdag 16 november: schoolfeest onderbouw 

 Maandag 19 november: inleveren eerste versie profielwerkstuk examenklassen 

 Uiterlijk dinsdag 27 november voor 9 uur: aanvraag herkansingen SE 1 

 Uiterlijk dinsdag 4 december: cijferlijsten worden uitgedeeld 

 Donderdag 6 december en vrijdag 7 december vanaf 13.05: lesvrij i.v.m. leerlingbesprekingen 

 Donderdag 13 december: ouderspreekmiddag/avond met de mentor 

Voor een uitgebreider overzicht van alle geplande activiteiten verwijzen wij u naar de jaarplanner op 

de site.  

 

Ouderavond maandag 5 november 

Maandagavond 5 november is de eerste ouderinformatie- en inspiratieavond van dit jaar. Op deze 

avond gaan we tussen 20.00 en 21.30 uur interactief in gesprek over het onderwijs op het Gerrit van 

der Veen College anno nu én in de toekomst. Een aantal collega’s zal vertellen, laten zien en laten 

ervaren wat zij in hun lessen aan het doen zijn. En daar nemen wij ouders graag in mee. Afgelopen 

mei hebben we een dergelijke interactieve avond gehad en dit was een hele fijne en goede avond. 

We zijn als school volop in ontwikkeling en ik realiseer mij maar al te goed dat u daar als 

ouder(s)/verzorger(s) en dat onze leerlingen daar soms nog maar weinig van merken of meekrijgen. 

Daarom delen we een aantal ontwikkelingen en experimenten graag ook met ouders/verzorgers en 

nemen we u mee op onze reis. Waar zijn we mee bezig, wat zijn we aan het doen, waarin 

ontwikkelen, leren en experimenteren we?   

Mocht u nog willen aansluiten, stuur dan een mail naar info@gerritvdveen.nl, vermeld uw naam, de 

klas van uw zoon/dochter en met hoeveel personen u komt. In mei organiseren we weer zo’n avond.   
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Ouderavonden maandag 12 november 

Op maandag 12 november hebben we voor alle ouders twee inspirerende sessies. De ouderavond 

voor de ouders van de eerste klas is een interactieve voorstelling, gespeeld door acteurs over social 

media en cyberpesten die de leerlingen later ook in de klas krijgen. Een kans om te kijken wat er kan 

spelen in de leefwereld van uw kind. 

Voor de ouders van klassen 2 t/m 4 havo en 5 vwo is er een interactieve informatieavond over alcohol 

en blowen door de GGD. Daarnaast worden er door middel van theater herkenbare dilemma’s en 

mogelijke conflicten in de opvoeding geschetst. Doordat het publiek een actieve rol heeft in het 

aansturen van de acteurs, ontstaat er een dialoog over wat nu de juiste aanpak kan zijn.  

Leerplicht, verzuim en verlof 

De meeste leerlingen zijn altijd en op tijd op school. Natuurlijk kan het gebeuren dat uw kind een keer 
te laat komt. Pas na drie keer te laat moet uw kind zich een uur melden. We zitten er als school 
bovenop omdat we zorg hebben voor uw kind. Vaak te laat komen of meerdere keren een 
ziekmelding betekent vaak dat er meer speelt behalve de ziekte. Wij werken als school nauw samen 
met de GGD. Advies van de GGD is zoveel mogelijk naar school, behalve bij koorts boven de 38 
graden. 
 
Hier nog even de regels op een rij. 

 Bij ziekmeldingen graag iedere dag opnieuw ziekmelden. Wij kunnen anders niet controleren 

of het klopt dat een kind niet op school is. 

 Bij ziekmelden graag kort vermelden wat uw zoon/dochter mankeert en wanneer u verwacht 

dat hij/zij weer op school is.  
 Als uw zoon of dochter in een korte periode meerdere keren ziek is, zijn wij verplicht daar een 

melding van te maken bij de schoolarts. 

 Bij veelvuldig te laat komen en het missen van lessen, hebben wij uw hulp hard nodig. Wij 

gaan op school met uw kind in gesprek, maar wilt u dat ook doen? U kunt het verzuim van uw 

zoon of dochter ook zelf in Magister volgen.  

 Verlof kunt u bij de leerjaarcoördinator aanvragen. Dit hoort zes weken van tevoren te 

gebeuren, zodat wij ruim de tijd hebben om u te informeren of het verlof wel of niet wordt 

toegekend. Wij ontvangen (behalve in het geval van begrafenissen) ook graag een bewijsstuk 

samen met het verlofformulier (https://gerritvdveen.nl/wp-

content/uploads/2017/06/Aanvraagformulierverlofwegensgewichtigeomstandigheden.pdf ). 

 Bij het maken van een studiekeuze, is het bezoeken van opendagen, meeloopdagen, etc. die 

door hogescholen en universiteiten worden aangeboden, zeer nuttig. Hiervoor kan 

studieverlof worden aangevraagd. Dit kan met het aanvraagformulier 'studieverlof' dat op de 

website te vinden is. Als er akkoord is gegeven dan zal in Magister te zien zijn dat je 

studieverlof hebt. Studieverlof kan niet worden aangevraagd als er een schoolexamen of een 

andere toets staat gepland.(https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Formulier-

verlofaanvragen-meeloopdagen..pdf) 

Steunlessen 
Vanaf periode 2 zijn er weer steunlessen voor de eerste en de tweede klas. De leerlingen worden 
opgegeven via de vakdocent in samenspraak met de mentor. De steunlessen starten in de week van 
22 november. Voor Nederlands staat in klas 1 leesvaardigheid op het programma en de 
tweedeklassers krijgen extra hulp bij grammatica. Bij Engels en wiskunde (alleen voor klas 1) komt 
aan bod wat er in de lessen op dat moment wordt uitgelegd.  
Wilt u uw kind zelf graag opgeven voor één van de steunlessen, dan kunt u mailen naar Sharon 
Jonker (s.jonker@gerritvdveen.nl) of Dienke Veenstra (d.veenstra@gerritvdveen.nl). Bij te veel 
aanmeldingen maken we een selectie van de leerlingen die het volgens ons het hardst nodig hebben.  

Voor de leerlingen in de dansklassen is er in verband met het rooster helaas geen mogelijkheid om 
aan de steunlessen deel te nemen. 

https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/2017/06/Aanvraagformulierverlofwegensgewichtigeomstandigheden.pdf
https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/2017/06/Aanvraagformulierverlofwegensgewichtigeomstandigheden.pdf
https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Formulier-verlofaanvragen-meeloopdagen..pdf
https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Formulier-verlofaanvragen-meeloopdagen..pdf
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Aanspreekpunten en organisatiestructuur 

 

Sinds dit schooljaar werken we met een aangepaste structuur. Hierboven vindt u het organogram van 
onze school. De schoolleiding bestaat uit drie teamleiders en een rector. De teamleiders zijn 
verantwoordelijk voor de personeelsleden en voor het onderwijs. We hebben gekozen om havo en 
vwo te splitsen om een zo’n goed mogelijke doorstroom van onder- naar bovenbouw te creëren. De 
leerjaarcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de klassen van hun afdeling. Zij werken nauw samen 
met de mentoren. Voor u, als ouder, is de mentor het eerste aanspreekpunt, daarna kunt u zich 
wenden tot de leerjaarcoördinator. Als u een vraag, verzoek of compliment heeft, kunt u het beste 
mailen. Het is fijn als de mails kort zijn. Wij kunnen dan inschatten hoe we het beste met u kunnen 
communiceren: terugmailen, bellen of een afspraak op school. Het streven is natuurlijk om zo snel 
mogelijk te reageren, maar de afspraak is binnen twee werkdagen.  
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf is vorige maand geweest en uw kind heeft de foto’s mee naar huis gekregen. De 
foto’s zitten in een gesealde envelop. Als u de foto niet wil, dan graag de bijgevoegde factuur 
omdraaien, zodat het adres van de fotograaf zichtbaar wordt. Graag de envelop zelf op de bus doen 
en niet meegeven naar school.  
 
Feest! (bericht van leerlingen uit de feestcommissie) 
Op vrijdag 16 november vindt het schoolfeest voor klas 1 tot en met 3 plaats. Het feest duurt van 
20:00 uur tot 24:00 uur en is op school. Het thema van het feest is dit jaar een verrassing. Via 
instagram (naam: feestcommissie.gvdv) worden er wekelijks hints gegeven waarbij de leerlingen 
kunnen raden wat het thema zal zijn. Wie het goed raadt, wint een gratis toegangskaartje. Nadat de 
prijswinnaar bekend is, wordt ook het thema bekend. Wie niet in de prijzen gevallen is, kan voor 5 
euro een kaartje kopen in de week voorafgaand aan het schoolfeest. 
U heeft al eerdere een bericht gehad dat het kerstgala van de bovenbouw niet doorgaat dit jaar.  
 
Magister 
In Magister vindt u allerlei informatie over de schoolgang van uw kind: u kunt er de cijfers, het 
huiswerk en de absentiegegevens bekijken. Op de ELO (ook in Magister) vindt u (digitaal) 
lesmateriaal en studiewijzers. Mocht u problemen hebben met inloggen op Magister, stuurt u dan een 
mail aan info@gerritvdveen.nl. 
 

PWS 
Leerlingen uit de examenklassen zijn op dit moment hun profielwerkstuk aan het afronden. Het 
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profielwerkstuk is een masterproef van een onderwerp gekoppeld aan een profielvak. Leerlingen 

besteden 80 uur aan onderzoek. Het eerste inlevermoment is op 19 november en de definitieve 

versie moet op 17 december worden ingeleverd. 

 

Buitenland reizen 
Na de meivakantie gaan de leerlingen uit 4 havo en 5 vwo op reis naar het buitenland. Onlangs 

hebben de leerlingen hun voorkeur voor de bestemming aan kunnen geven. De reizen zijn gekoppeld 

aan een profiel. Er gaan kunstreizen (havo en vwo) naar Parijs, een muziekreis naar Krakau (vwo), 

een geschiedenisreis naar Berlijn (havo), en voor het natuur-profiel zijn Cambridge (vwo) en 

Barcelona (havo) opties.  

 

Bericht van het huiswerkinstituut (HIA) 

Dit jaar hebben we weer de jaarlijkse bootcamp gehouden. Fijn dat er weer zoveel enthousiaste 

ouders en kinderen waren. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de tools die we toen gebruikten, 

hebben we hier een link naar de beveiligde website. 

Https://hia.amsterdam/bootcamp  

Je vindt de volgende tools om je kind thuis te begeleiden met het Leren Leren:  

1. Formulier: woorden leren voor een 10  

2. Ingevulde de weekplanner: wanneer leer ik  

3. Lege weekplanner: wanneer leer ik  

4. Samenvatten  

5. De 5xW1h methode om samen te vatten  

Succes met het voortzetten van het Leren Leren proces thuis!  

 

Maaike Negeman & Sissi Teunissen  
 
PS1: Wil je dat je kind gratis een kijkje neemt in de huiswerkbegeleiding op het Gerrit van der Veen 
College, waarin hij huiswerk maakt en tegelijkertijd leert leren? Dat kan. Stuur een e-mail naar: 
maaike@hia.amsterdam of neem telefonisch contact op met: 020 – 676 01 760. We helpen je graag!  
PS2: Wil je meteen een afspraak maken voor een vrijblijvend intakegesprek? Stuur dan een e-mail 
naar: maaike@hia.amsterdam  
Zij plant dan een afspraak in met jou en je kind. 

 

Topscore (bericht van de lo sectie) 
Er is gelegenheid voor uw kind om met klasgenoten te sporten na school. Deelname is gratis en 1 
keer per week voor 12 tot 20 lessen. Hieronder vindt u de clubs, de data en tijden. U kunt uw kind 
opgeven, of hij/zij kan dit zelf doen, via de mail. Voor vragen kunnen ze terecht bij de gymdocent.  

Wat is Topscore? 
 Na schooltijd twaalf tot twintig weken een sport uitproberen. Op school of in de buurt. 

 Toernooien en wedstrijden spelen tegen andere klassen, scholen of teams. 

 Alle lessen worden verzorgd door professionele trainers. 

 Samen sporten met schoolgenoten uit klas 1 en 2. 

 Vind je de sport leuk? Dan kan je na de trainingen op school doorgaan bij een 

sportvereniging. 

 Wil je zien hoe de trainingen eruit zien? Kijk dan op het YouTube-kanaal van Topscore onder 

de naam: Topscore020 

 Deelname is gratis! 
 

Inschrijven 
Stuur voor vrijdag 9 november 2018 een email naar topscore.gerrit@gmail.com met daarin: 

1. Voor- en achternaam 

2. Geboortedatum 

https://hia.amsterdam/bootcamp
mailto:maaike@hia.amsterdam
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3. Nummer van de activiteit (1 t/m 4) 

4. Lid vereniging? Zo ja, welke? 

5. Jouw kledingmaat, je krijgt een gratis Topscore t-shirt. 

 

Sporten Gerrit van de Veen College ‘18-‘19 

 

Nr.1  Maandag 12-11-2018 15-4-2019 15:15 – 16:30 u Streetdance 

Nr.2 Woensdag 14-11-2018 27-2-2019 15:30 – 16:30 u Volleybal 

Nr.3 Woensdag 14-11-2018 27-2-2019 15:30 – 16:30 u Basketbal 

Nr.4 Woensdag 14-11-2018 17-4-2019 16:00 – 17:00 u Meidenvoetbal 
  

Adressen: 

Streetdance is in de danszaal van het Gerrit van de Veen College.  

Volleybal en Basketbal zijn in de gymzaal van het Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de 

Hoochstraat 59. 

Meidenvoetbal is in Sporthal de Pijp, Lizzy Ansinghstraat 88. 

 

 

  

 

 

 
 

 


