
   
 

   
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief periode 1 

 

Beste ouders, 

Het schooljaar is alweer enige weken begonnen. De meeste ouders van de onderbouw hebben we op 

de verschillende ouderavonden gezien. Komende dinsdag hopen we ook op zo’n grote opkomst bij de 

bovenbouw. In deze nieuwsbrief vindt u veel informatie over de komende weken. 
Vanaf dit schooljaar werken we met drie periodes voor alle jaarlagen. Aan het einde van elke periode 

volgt een toetsweek en na de toetsweek zijn er drie dagen met allerlei buitenschoolse activiteiten, 

zoals de kunstdagen, culturele uitjes en sportdagen.  

 

Belangrijke data 

 dinsdag 17 september 19.30 uur ouderavond alle bovenbouwklassen 

 woensdag 25 september terugkomdag fotograaf (voor leerlingen die ziek of afwezig waren) 

 donderdag 26 september 19.30 uur ouderavond ouders van NBA-leerlingen 

 donderdag 3 oktober hele dag: leerlingen vrij, studiedag docenten 

 9 en 10 oktober bootcamp leren leren 

 21 t/m 25 oktober herfstvakantie 

 8 november 5 vwo naar Ieper 

 maandag 11 november 19.30 uur ouderavond alcohol en blowen met theater 

 20 t/m 26 november toetsweek 

 maandag 25 november ouderinspiratieavond   

 27 t/m 29 november projectdagen: geen les, wel school 

 vrijdag 29 november 20.00-24.00 uur schoolfeest onderbouw 

 maandag 2 december start 2e periode 

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

de website.  

 

Save the date! Ouderavond met theater op 11 november 
Houdt u deze avond alvast vrij in uw agenda? Op maandag 11 november 

organiseren we een ontzettend leuke en leerzame ouderavond over opvoeding en 

pubers. En het Gerrit van der Veen doet dat natuurlijk niet alleen met deskundigen, 

maar ook met theater! 

Zit uw kind in de puberteit? Kom naar de speciale ouderavond. Deze avond staat in 

het teken van alcohol en blowen. Hoe gaat uw kind daarmee om? Hoe stelt u 

grenzen? Wanneer stelt u grenzen en wanneer niet? Wat zijn de risico’s? 

 

De theateravond wordt verzorgd door de GGD en DNL-theatercollectief. U ziet 

herkenbare situaties, misverstanden en conflicten tussen ouders en pubers. Aan de 

hand van de scènes kunt u meedenken over de verschillende manieren om met uw 

kind te praten alcohol en blowen. Alle ouders kunnen suggesties geven die door de 

acteurs direct worden toegepast. Kortom, dit wordt een avond met veel vaart en 

humor waarin u zelf kunt meedenken, meepraten en meelachen!  

 

https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Leerlingenplanning-19-20.pdf


   
 

   
 

“De beste ouderavond die ik op school heb meegemaakt.”  
Moeder van Dagmar, Levi en Amos 

 

Ouderinspiratieavond 25 november 

Heel graag nodig ik u alvast uit voor de eerste ouderinspiratieavond op school op maandag 25 

november aanstaande van 19.30 tot maximaal 21.30 uur. 
Op deze avond wil ik u – samen met een aantal collega’s – een kijkje in de keuken van de school en 

de klas/les geven. Een aantal docenten zal u meenemen in wat zij in de les doen en ontwikkelen en 

hoe zij bezig zijn met onderwijs en onderwijsvernieuwing. Ik zal de avond inleiden en vervolgens is 

het woord aan de docenten en zult u ook geactiveerd worden. Vorig schooljaar hebben we ook twee 

van deze interactieve avonden georganiseerd en dit zijn telkens mooie en zinvolle avonden gebleken. 

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. 

Graag willen wij daarom een aantal ontwikkelingen met u delen en u meenemen in onze reis. Waar 

zijn we mee bezig, wat zijn we aan het doen, waarin ontwikkelen, leren en experimenteren we?  
U bent alvast van harte uitgenodigd. Later volgt nog de officiële uitnodiging. - Jan Willem Dienske, 

rector 

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. 
 

Leerplicht, verzuim en verlof 

De meeste leerlingen zijn altijd en op tijd op school. En natuurlijk kan het gebeuren dat uw kind een 
keer te laat komt. Na vijf keer te laat moet uw kind zich een uur melden. De school werkt samen met 
leerplicht en de ggd om verzuim tegen te gaan.  
 
Hier nog even de regels op een rij. 

 Bij ziekmeldingen iedere dag opnieuw ziekmelden.  

 Als een leerling in een korte periode vaak ziek is, doen we een melding bij de schoolarts. 

 Als een leerling vaak te laat komt of vaak absent is, gaan we op school met uw kind in 

gesprek, maar wilt u dat ook doen? U kunt het verzuim van uw kind in Magister zien.  

 Verlof kunt u bij de leerjaarcoördinator aanvragen met en formulier op de website. 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  (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 met het aanvraagformulier 'studieverlof' dat op de website 

te vinden is. Als er akkoord is gegeven dan zal het in Magister te zien zijn. 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) 

Telefoonmanifest 
Zoals begin dit schooljaar aan u gecommuniceerd, is het zogeheten telefoonmanifest 

van start gegaan. Alle leerlingen doen aan het begin van de lessen hun mobiel in de  

‘telefoontas’ tenzij de docent anders beslist. We zijn blij met hoe het tot nu toe gaat:  

leerlingen houden zich over het algemeen aan de nieuwe regel en worden tijdens de  

lessen niet afgeleid met belletjes, appjes of meldingen van sociale media. Heel fijn en 

 nu volhouden! 
 

mailto:info@gerritvdveen.nl
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


   
 

   
 

Aanspreekpunten en organisatiestructuur 
Hieronder vindt u het organogram van onze school. De schoolleiding bestaat uit twee teamleiders en 

een rector. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de personeelsleden en voor het onderwijs.  
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.  

 

 
 
 
Cambridge cursussen  
Deze maand gaan de cursussen Cambridge in de onderbouw en bovenbouw weer van start. Door de 

grote animo zitten alle groepen op dit moment vol. Voor de nieuwe lichting aangemelde kinderen in 

de onderbouw, de huidige tweedeklassers, die First Certificate of English (FCE) gaan volgen in 

schooljaar 2019-2020: uw kind gaat in de week van 16 september van start met docent Laila van 

Donk (l.donk@gerritvdveen.nl). De leerlingen die vorig jaar begonnen zijn en nu in de derde klas de 

andere helft van de cursus gaan doen, starten ook volgende week, maar dan bij Bianca Timman 

(b.timman@gerritvdveen.nl).  

Mocht uw kind dit jaar als zij-instromer in de onderbouw op het Gerrit van der Veen College zijn 

begonnen, weet dan dat indien uw kind veel talent heeft voor Engels, hij of zij altijd nog in leerjaar 4 in 

aanmerking kan komen voor deelname aan de cursus Certificate of Advanced English (CAE). Deze 

cursus wordt gegeven door André Janssen (a.janssen@gerritvdveen.nl). Je hoeft als leerling niet 

eerst de onderbouwcursus te hebben gedaan om in te mogen stromen in de bovenbouwcursus. Je 

moet wel heel goed zijn in Engels, hoge cijfers halen en een groot enthousiasme hebben om zelfs 

laat op de dag nog hard te werken om nog beter worden in Engels dan je al was. 

Steunlessen Engels 
Na de herfstvakantie zijn er weer steunlessen Engels voor leerlingen uit klas 1 en 2. De leerlingen 
worden opgegeven via de vakdocent in samenspraak met de mentor. De steunlessen starten in de 
week van 28 oktober. Wilt u zelf graag uw kind opgeven voor de steunlessen, dan kunt u een mail 
sturen naar de leerjaarcoördinator van uw afdeling. Als er te veel aanmeldingen zijn, kijken we wie de 
steunles het beste kan gebruiken.  
Voor de leerlingen in de dansklassen is er in verband met het rooster helaas geen mogelijkheid om 
aan de steunlessen deel te nemen. 
 

Beroepenmarkt – oproep! 
Elk jaar organiseren we voor onze derdeklassers een beroepenmarkt: tijdens deze ‘markt’ komen 

ouders langs om aan onze leerlingen te vertellen over hun werk. De leerlingen zijn altijd 

dolenthousiast, stellen veel vragen en soms weet een leerling na de beroepenmarkt ineens wat hij of 

zij wil. We vinden de beroepenmarkt dan ook een waardevol onderdeel in de voorbereiding op de 

uiteindelijke profielkeuze.  

Tijdens de ouderavond van de derdeklassers hebben we veel ouders van de derdeklassers bereid 

gevonden om te komen vertellen over hun beroep. We hebben hiermee al een heel leuk en 

interessant aanbod. Om er een gevarieerd aanbod van te maken, zou het fijn zijn als er ook andere 

mailto:l.donk@gerritvdveen.nl
mailto:b.timman@gerritvdveen.nl
mailto:a.janssen@gerritvdveen.nl


   
 

   
 

ouders komen vertellen. We zijn nog op zoek naar een verpleger, een psycholoog of maatschappelijk 

werker, iemand uit de sportbranche, een advocaat, iemand die talen gestudeerd heeft, onderzoek 

doet, iemand met een natuur- of scheikundige achtergrond of een journalist. Lijkt het u leuk? Stuurt u 

dan een mail naar Dienke Veenstra: d.veenstra@gerritvdveen.nl . U hoeft niet per se ouder van een 

derdeklasser te zijn. De beroepenmarkt is op donderdag 13 februari tussen 13:30 en 15:30.  

 

Ouderraad en contactouders 

Het Gerrit van der Veen College heeft een actief betrokken ouderraad. Op maandag 23 september 

vergadert de ouderraad weer voor het eerst in dit schooljaar. De ouderraad heeft afgelopen 

schooljaar in het OuderTevredenheidsOnderzoek vijf vragen aan ouders gesteld. Via deze link kunt u 

de samenvatting van deze enquête lezen.  
Voor sommige klassen in de onderbouw zoekt de ouderraad nog (nieuwe) contactouders. Hier wordt 

u binnenkort via een aparte mailing nader over geïnformeerd. U kunt de ouderraad bereiken via 

ouderraad-gv@gerritvdveen.nl. 

 

De Amsterdamse Scholenarena – oproep! 

De gemeente organiseert dit jaar voor het eerst op vrijdag 1 en zaterdag 2 november de 

Amsterdamse Scholenarena. Deze vindt plaats in de Johan Cruijff ArenA. Deze dagen zijn bedoeld 

voor achtstegroepers. Onze school krijgt daar – net als alle andere scholen - een stand om onszelf te 

promoten. We zoeken enthousiaste ouders die het leuk vinden om daar samen met mentoren en 

docenten de stand te bemannen. Mocht u geïnteresseerd zijn, mailt u dan naar 

r.hesselt.van.dinter@gerritvdveen.nl. 

Profielwerkstukken 
Leerlingen uit de examenklassen zijn op dit moment hun profielwerkstuk aan het afronden. Het 

profielwerkstuk is een masterproef van een onderwerp gekoppeld aan een profielvak. Leerlingen 

besteden 80 uur aan onderzoek. Het eerste inlevermoment is op 4 november en de definitieve versie 

moet in januari worden ingeleverd. In februari is de presentatie van de profielwerkstukken voor ouders 

en leerlingen uit de voorexamenklassen. Hiervoor wordt een aparte uitnodiging verstuurd.  

Buitenland reizen bovenbouw 
In maart gaan de leerlingen uit 4 havo en 5 vwo op reis naar het buitenland. Binnenkort ontvangen de 

leerlingen hier informatie over. De reizen zijn gekoppeld aan een profiel. Er gaan kunstreizen (havo) 

naar Parijs, een muziekreis naar Krakau (vwo), een geschiedenisreis naar Berlijn (havo), en voor het 

natuur-profiel zijn Cambridge (vwo) en Barcelona (havo) opties.  

 

Bootcamp leren leren  

Voor alle leerlingen uit klas 1 en voor alle zij-instromers uit klas 2 en 3 organiseren we in 

samenwerking met Huiswerkstituut Amsterdam (HIA) een bootcamp leren leren. Het HIA geeft op 

school ook huiswerkbegeleiding, voor meer informatie kunt u mailen naar Maaike Negeman: 

maaike@hia.amsterdam.  
De bootcamp is op woensdag 9 oktober en/of donderdag 10 oktober om 19.00 uur. Een uitnodiging 

volgt later. In het verlengde daarvan: het afgelopen jaar hebben leerlingen en docenten hard gewerkt 

aan video’s met tips en trucs over vakspecifieke maar ook algemene schoolse vaardigheden. Het 

resultaat daarvan vindt u hier. 

Planners 
Ook dit jaar werken we op het Gerrit van der Veen College met de studieplanners. Plannen is een 

vaardigheid die leerlingen leren door veel te doen. Alle leerlingen uit klas 1 en 2 moeten hiermee 

werken en hebben de planner van school gekregen. Voor derdeklassers zijn op verzoek planners 

nabesteld. Leren plannen is de basis is van goed leren leren en daarom besteden we hier veel 

aandacht aan. Als leerlingen in de onderbouw goed leren plannen dan hebben ze daar in de 

bovenbouw en in hun verdere leven profijt van. 

mailto:d.veenstra@gerritvdveen.nl
https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Email-resultaten-Enque%CC%82te-OR-definitief-00000003.pdf
mailto:ouderraad-gv@gerritvdveen.nl
mailto:r.hesselt.van.dinter@gerritvdveen.nl
mailto:maaike@hia.amsterdam
https://www.swvadam.nl/netwerk/artikelen/geflipt-leren-leren-videos


   
 

   
 

Leerlingen hebben daarbij hulp nodig. Docenten en mentoren zullen de leerlingen helpen, wilt u uw 

kind hier ook mee helpen? Hulp in het volhouden en hulp in het uitvoeren. Hier vindt u een filmpje 

over hoe de planner werkt. Gemaakt door leerlingen en een docent van het Gerrit. 

 

 

Bijlessen van toptutors 
Stichting Toptutors heeft het doel om kwalitatieve begeleiding 

voor alle leerlingen mogelijk te maken. De bijles wordt veelal 

gegeven door oud-leerlingen van de school. Deze studenten 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.  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.  
 
Kijk voor meer informatie naar www.toptutors.nl. U kunt zich aanmelden 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 u zelf kan bepalen hoeveel bijlessen er worden afgenomen. 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar de Managing Tutor, Sarah Stinenbosch 

sarahstinenbosch@toptutors.nl. 

Sport- en cultuurfonds – vergoeding van muziek- en sportlessen 

Wil uw kind ook op muziek-, theater- of dansles of wil uw kind 

graag bij een sportclub, maar bent u financieel niet in staat dit 

te betalen? Dan zijn er het Jongerencultuurfonds en het 

Jeugdfond Sport en Cultuur. Deze fondsen vergoeden niet 

alleen (een deel van het) lesgeld voor kinderen met een 

stadspas, maar zijn ook bedoeld voor ZZP’ers die van weinig 

moeten rondkomen omdat ze bijvoorbeeld een tegenvallend 

jaar hadden.  
Het aanvragen van zo’n fonds gaat altijd via een intermediair. Voor het Jeugdfonds Sport kunt u 

terecht bij de LO-docent van uw kind. Voor het Jongerencultuurfonds kunt u contact opnemen met 

Dienke Veenstra (d.veenstra@gerritvdveen.nl). Wees er snel bij, want hoe eerder de aanvraag wordt 

gedaan, hoe meer er vaak wordt vergoed.  

 
 

Topscore – na school sporten met klasgenoten 
Ook dit jaar is er weer gelegenheid voor leerlingen uit klas 1 en 2 om samen met klasgenoten te 
sporten na school met Topscore. Het aanbod van de sporten wordt in de loop van de komende weken 
bekend gemaakt tijdens de LO-lessen en ook via onze website wordt u geïnformeerd. De eerste 
sportlessen starten na de herfstvakantie. Deelname aan de sporten bij Topscore via school is gratis.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gRZBnHft0As&t=26s
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.toptutors.nl
mailto:sarahstinenbosch@toptutors.nl


   
 

   
 

Radio cd-spelers- gratis af te halen 

Voor de liefhebbers zijn er radio cd-spelers met een 

cassetterecorder. Wilt u er één? Neemt u dan contact op 

met Arnold Schellens: a.schellens@gerritvdveen.nl. Wie 

het eerst komt, het eerst maalt. 

 

 
 

 

mailto:a.schellens@gerritvdveen.nl

