
 

 

Nieuwsbrief periode 1 
schooljaar 2021-2022 

    

 

Beste ouders, 

Dit de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Gelukkig is er dit schooljaar naast leren ook weer ruimte 

voor andere dingen die school zo leuk maken: onze examenleerlingen gaan er binnenkort een paar 

dagen tussenuit, de onderbouwleerlingen hebben een gezellige introductie gehad en eindelijk is 

theaterbezoek weer voorzichtig mogelijk. Op naar een mooie, gevarieerde periode met hopelijk als 

afsluiter een spetterend feest voor de onderbouwleerlingen. 

Belangrijke data  

• dinsdag 14 september 19.30 – ouderavond klas 4H/V en 5 vwo 

• donderdag 16 & vrijdag 17 september– schoolreis naar Petten 6 vwo 

• maandag 20 & dinsdag 21 september – schoolreis naar Petten 5 havo 

• maandag 20 september – terugkomdag fotograaf (van 10:30 tot 11:30) 

• dinsdag 21 september om 19:00 – ouderavond NBA 

• maandag 27 september – leerlingen lesvrij ivm studiedag 

• woensdag 29 en donderdag 30 september – MOL-gesprekken onderbouw 

• donderdag 7 oktober – voorstelling ITA theaterleerlingen 4 + 5 havo 

• vrijdag 8 oktober – voorstelling ITA theaterleerlingen 4 + 6 vwo 

• 18 t/m 22 oktober – herfstvakantie 

• 8 november – examenleerlingen leveren 1e versie profielwerkstuk in 

• woensdag 10 november om 17:00 – open studio van 1A & 1B aan de Moreelsestraat  

• donderdag 11 november om 19:30 – voorspeelavond muziekleerlingen bovenbouw 

• dinsdag 16 november – leerlingen lesvrij ivm studiedag 

• woensdag 17 t/m dinsdag 23 november – toetsweek 1 

• woensdag 24, 25, 26 november – cultuurdagen 

• vrijdag 26 november – schoolfeest voor de onderbouw 

• Maandag 29 november – start periode 2 

 

Een uitgebreid overzicht van alle geplande activiteiten staat in de jaarplanning op de website.  

 

Ouderbetrokkenheid 
De ouderraad is een klankbordgroep van ouders en deze komt een aantal keer per jaar bij elkaar op 

25 oktober, 13 december, 14 februari, 11 april en 13 juni. De ouderraad gaat in gesprek met de 

schoolleiding en ouders doen mee met activiteiten. 
De medezeggenschapsraad is een officieel orgaan waar leerlingen, medewerkers en ouders in zitten. 

De MR komt bij elkaar op: 14 september, 2 november, 11 januari, 8 maart, 19 april en 21 juni. 
We sturen elke periode een nieuwsbrief over activiteiten in de school en regelmatig ontvangen ouders 

een update over maatregelen rond Corona. We horen de mening van ouders graag, dus mail ons 

vooral: info@gerrritvdveen.nl 
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Verschillende locaties  
Het Gerrit van der Veen College maakt naast het gebouw aan de Gerrit van der Veenstraat 99 

gebruik van verschillende andere lesruimtes:  

• Muziekschool Amsterdam in de Bachstraat: hier krijgen de leerlingen muziekles vanaf klas 3. 

Dit wordt als ‘MSA’ aangegeven in het rooster.  

• De gymlessen worden gegeven bij Swift bij het 

Olympiaplein tot aan de herfstvakantie (en weer 

na de meivakantie). Na de herfstvakantie krijgen 

alle klassen sportlessen in het sportcentrum van 

de VU.  

• In de Albrecht Dürerstraat, om de hoek van de 

Gerrit van der Veenstraat zijn vier lokalen, 

inclusief een theaterlokaal. In het rooster worden 

deze lokalen aangegeven als ‘AD + nummer’.  
• De Moreelsestraat 19, ingang Gabriel Metsustraat, 

het pand naast het Sweelinck College. Vorig jaar hadden onze derde klassen hier les. Dit jaar 

krijgen klas 1a, 1b, 2b en 3b les hier les. We hebben hier zeven leslokalen en een danszaal. 

Er is een vaste groep docenten en een kleine groep docenten pendelt heen en weer. De 

derde klas heeft hier op dinsdag dansles in de spiegelzaal. Tijdens de cultuurdagen krijgen 

ook andere klassen hier les. 

Regels en afspraken  
Hier nog een keer onze regels en afspraken op een rijtje. Deze gelden zowel voor personeelsleden 

als voor leerlingen en dus voor alle gebruikers van ons mooie gebouw.  

• Je mag eten en drinken in de aula en in de hallen van de school.  

• Je neemt geen grootverpakkingen uit de winkels mee naar school. Dus geen zakken chips, 

koek, saucijzenbroodjes, stokbroden, verpakkingen kruidenboter/smeersels etc. Als je dat wil 

eten, doe je dat buiten de school. 

• Je kan wel je eigen broodtrommel en drinkfles meenemen.  

• Ruim je eigen rommel op. De schoonmaakdienst komt schoonmaken, niet opruimen. 

• De school is voor leerlingen open van 8.15 tot 17 uur. Je wordt verzocht na je laatste les de 

school en de omgeving van de school te verlaten en dus niet te blijven hangen. 

• Je veroorzaakt geen overlast in de buurt, hangt niet in de portieken en staat niet voor de 

huizen van buurtbewoners. Je gooit afval in de afvalbakken, niet op straat. 

• Leerlingen van de eerste, tweede en derde klas mogen onder schooltijd en tijdens 

schoolactiviteiten niet roken. Bij constatering worden ouders altijd geïnformeerd. Leerlingen 

uit de bovenbouw mogen alleen roken op de stoep aan de overkant van de school.  

• In de hallen en gemeenschappelijke ruimtes dragen we een mondkapje over onze neus en 

mond. Deze mag in principe af in de klassen tenzij de docent vraagt om er toch een te 

dragen. Je zorgt zelf voor een mondkapje. 

 

Magister, huiswerk en studiewijzers  
In Magister vindt u allerlei informatie over de schoolgang van uw kind: u kunt er onder andere de 

cijfers, de planning van het huiswerk (voor de onderbouw) en de toetsen, de studiewijzers en de 

absentiegegevens van uw kind bekijken. We verwachten wel van onze leerlingen dat ze hun huiswerk 

in hun agenda schrijven. De onderbouwleerlingen hebben in het begin van het jaar een Plenda 

gekregen, voor klas 1 is het gebruik hiervan verplicht. De leerlingen in de bovenbouw mogen ook een 

digitale agenda gebruiken. Wat huiswerk betreft, is de studiewijzer leidend. Als een leerling een les 

heeft gemist, is het de verantwoordelijkheid van de leerling om bij te blijven. Op de ELO (ook in 

https://www.amsterdam.nl/sport/sportparken/sportpark-3/
https://sportcentrumvu.nl/
https://sportcentrumvu.nl/


Magister) vindt u (digitaal) lesmateriaal. Leerlingen worden regelmatig benaderd door school via mail, 

het is dus zaak dat ze deze in de gaten houden. De schoolmail is te vinden op mijn.zaam.nl.  

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. De school werkt samen met leerplicht en de ggd om verzuim tegen te gaan. We 
vragen daarbij uw hulp. 
- 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, u 
dat thuis ook doen? U kunt het verzuim van uw kind in Magister zien.   
- Verlof kunt u bij de leerjaarcoördinator aanvragen met een 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.  
- 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 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.  
- Bovenbouwleerlingen kunnen zes lesuren per week vrijstellen als ze aan de voorwaarden van de 
vrijstellingsregeling voldoen. De leerling vraagt dit aan bij de mentor en de docent(en) en levert de 
'vrijstellingsbrief' bij de absentiemedewerker in die de geoorloofde, vrijgestelde uren in Magister zet.  
 

Organisatiestructuur 
Hieronder vindt u het organogram van onze school. Voor ouders en leerlingen is de mentor altijd het 

belangrijkste en eerste aanspreekpunt.  
De leerjaarcoördinatoren zijn het tweede aanspreekpunt. Hen kunt u direct benaderen voor een 

verlofaanvraag. De leerjaarcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de klassen van hun afdeling. 
- klas 2 en 3: Bianca Timman 
- klas 4 en 5 havo: Bianca Hobrink 
- klas 4, 5 en 6 vwo: Anca Muresan 

De schoolleiding bestaat uit twee schoolleiders en een rector. De schoolleiders zijn verantwoordelijk 
voor de personeelsleden en het onderwijsbeleid.  
- Schoolleider onderbouw: Reineke Hesselt van Dinter  
- Schoolleider bovenbouw: Manon van der Garde  
- Rector: Jan-Willem Dienske 
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Extra ondersteuning voor leerlingen met een leerachterstand of zorgbehoefte 
Als gevolg van de coronapandemie zijn er ook bij ons op school leerlingen die extra zorg nodig 

hebben of ondersteuning kunnen gebruiken. Om de opgelopen leerachterstanden in te halen of om 

leerlingen extra basis mee te geven. Dit speelt zowel op cognitief gebied als op sociaal emotioneel 

gebied. In het Nationaal Programma Onderwijs van de overheid is extra geld beschikbaar gekomen 

om aan deze behoefte invulling te geven.  

Het Gerrit van der Veen College heeft een programma opgezet om deze ondersteuning op maat te 

kunnen bieden. Aan de hand van de mentorgesprekken en de eindvergadering in het afgelopen 

schooljaar is een eerste inventarisatie gemaakt van leerlingen die in aanmerking komen voor extra 

ondersteuning op vakinhoudelijk of sociaal-emotioneel gebied. Wanneer uw kind op deze lijst is 

geplaatst, ontvangt u vanzelf bericht over de betreffende zorg en/of vakinhoudelijke ondersteuning en 

de data waarop deze plaats zal vinden. Vanaf volgende week zal de eerste groep leerlingen starten 

met bijlessen en/of huiswerkbegeleiding. Een tweede inventarisatie zal worden gemaakt aan de hand 

van de komende MOL-(mentor-ouder-leerling) gesprekken en de bevindingen van de docenten. Deze 

tweede groep zal dan na de herfstvakantie starten met deze ondersteuning. We vinden het belangrijk 

dat leerlingen met plezier naar school komen en met plezier leren en leven. De extra inzet vanuit het 

Nationaal Programma Onderwijs kan daarin helpen en ondersteunen.  

 
MOL-gesprekken  
Dit schooljaar voeren we weer twee gesprekken met Mentor, Ouder en Leerling, een MOL-gesprek. 

Het MOL-gesprek wordt door de leerling zelf voorbereid in de mentorlessen. De leerling vertelt aan de 

ouders én de mentor hoe het gaat op school. Wat er goed gaat, wat er beter kan en wat de 

(leer)doelen zijn. Het doel van de MOL-gesprekken is om de leerling meer eigenaar te laten zijn van 

het eigen leerproces.  
De leerlingen in de onderbouw voeren al eind september een eerste molgesprek. De leerlingen in de 

bovenbouw voeren een molgesprek in december en maart. 
Voor eindexamenklassen is er alleen een MOL-gesprek in december. 
 

Tabak, alcohol en drugspreventie 
Net als alle andere scholen in Amsterdam-Zuid, zijn onze leerlingen gevoelig voor alcohol, tabak en 

drugs. We werken nauw samen met de GGD en de Jellinek op het gebied van preventie en 

voorlichting. Dit schooljaar doen we onderstaande activiteiten. 
- Leerjaar 1: het programma ‘Frisse Start", over bewust keuze maken en omgaan met groepsdruk.  
- Leerjaar 2: het programma ‘Samen Fris’, naast opdrachten in de mentorles ook informatie en 

opdrachten voor en met ouders. 
- leerjaar 4: het programma InCharge, mentorlessen gericht op het over vergroten van zelfcontrole en 

wilskracht. 

De andere kant van preventie is dat het gebruik en bezit van alcohol en drugs onder schooltijd en 

schoolactiviteiten (zoals schoolfeest, een uitje of reis) ten alle tijden verboden zijn. In alle gevallen 

wordt contact opgenomen met ouders en de schoolleiding neemt strafmaatregelen.  

 

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.  

Vergoedingen vanuit de gemeente  
De gemeente Amsterdam heeft nog meer regelingen voor ouders met een laag inkomen, zoals 

vergoeding voor materiaal voor school, de vrijwillige ouderbijdrage en bijles. Daarnaast kunnen 

leerlingen een gratis laptop krijgen voor het maken van huiswerk en er is een reiskostenvergoeding 

voor scholieren die 3 zones of meer met het OV naar school moeten reizen. Kijk voor meer informatie 

op onze site. 

Studieplanners – de Plenda  
Kunnen plannen en organiseren is een vaardigheid die leerlingen leren door veel te doen. Als 

leerlingen in de onderbouw goed leren plannen, dan hebben ze daar in de bovenbouw en in hun 

verdere leven profijt van. 
 Daarom werken we op het Gerrit van der Veen College ook dit jaar weer met deze studieplanners. In 

de eerste klassen schaffen de leerlingen geen agenda aan, maar krijgen ze van school de Plenda, 

een plan-agenda. Door de mentoren in de eerste klassen wordt veel aandacht besteed aan plannen 

en het werken met de Plenda. Omdat er veel vragen kwamen vanuit leerlingen van de tweede, derde 

klassen en vanuit de bovenbouw om ook een Plenda te krijgen, heeft school voor elk kind dat het wil 

een Plenda liggen. Deze is te verkrijgen via de mentor.  
Leerlingen hebben ook als ze ouder zijn soms extra hulp nodig in het zich eigen maken van de 

methode, het uitvoeren dus, maar ook in het volhouden. Docenten en mentoren zullen de leerlingen 

helpen, maar we doen ook graag een beroep als ouders hierin: wilt u uw kind hier ook mee helpen?  
Hier vindt u een filmpje over hoe de Plenda werkt. 

 
Groepsdynamiektrainingen  
Vanaf de week van 11 oktober krijgen de leerlingen van klas 2 zogenaamde 

groepsdynamiektrainingen. De trainingen zijn gericht op het verbeteren van de groepsdynamiek en 

het tegengaan van pestgedrag. De leerlingen doen verschillende opdrachten en oefeningen waarbij 

ze leren samenwerken, op elkaar te vertrouwen en grenzen aan te geven. Elke klas zal drie keer een 

groepsdynamiektraining volgen.  

 
Open studio's  
Dit jaar hebben we een primeur: onze eerste Kunst+ klas is gevormd. Een selecte groep 

getalenteerde creatievelingen is toegelaten om dit programma te volgen. Komend jaar zullen zij 

zichzelf binnen alle kunstdisciplines ontwikkelen en hun eigen individuele artistieke projecten 

opzetten. Aan het einde van elke periode worden alle projecten samengevoegd in onze ‘Open 

Studio's’. Dit evenement, wat plaats zal vinden in onze dependance aan de Moreelsestraat, zal 

bestaan uit een wervelwind van geëxposeerd werk en liveoptredens. De leerlingen zijn hierin de 

curator, zij bepalen wat ze maken, wat er geëtaleerd wordt en op welke manier dat moet.  

Wij hopen tegen die tijd alle ouders en docenten, maar ook externen uit ons creatieve netwerk uit te 

mogen nodigen om de Open Studio's te bewonderen en in gesprek te gaan met deze leerlingen. Een 

feestelijke momentopname van een artistieke reis om niet alleen de leerlingen, maar ook de 

bezoekers te inspireren. Hopelijk tot dan! 
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Introductieweek brugklassen  
Creativiteit, kennismaken en lol waren de belangrijkste 

ingrediënten voor de startweek van de nieuwe 

brugklassen. Vier dagen lang waren de brugklassers 

volledig gericht op het kennismaken met de nieuwe 

klas en met de nieuwe school. Het Gerrit van der Veen 

College is een cultuurprofielschool en dit was goed 

terug te zien in het programma.  

Elke dag kregen de brugklassers een combinatie van 

mentorzaken en de nieuwe ‘open studio's'. Bij 

mentorzaken gaat het om boeken halen, de nieuwe 

Plenda-agenda in gebruik nemen, 

kennismakingsspellen zoals speeddaten, 

groepsvorming op het sportveld begeleid door de geweldige 

brugklascoaches en in de theaterzaal onder begeleiding van acteurs, 

kluissleutel krijgen en je kluis vinden, hoe werkt het rooster, een quiz 

over schoolzaken en natuurlijk de schoolfoto.   

In de open studio's stond dagelijks een kunstdiscipline centraal: muziek, 

dans, theater en beeldend. Hoe dat dan gaat? Haal muziek uit alle 

spullen die je om je heen hebt en componeer in een groepje je eigen 

ritme. Of beeld met een groep een beroemd schilderij uit. En laat het 

dan misgaan. De dansers van Matisse vielen om. De aardappeleters 

stikten in een aardappel. Onze nieuwe creatievelingen maakten er iets 

moois van. De week eindigde met echte open studio's: lokalen waar de 

klassen alle foto's, filmpjes en tekeningen toonden. Zo leuk om ter 

afsluiting elkaars werk te bewonderen! Het was een productieve en heel 

gezellige week. Voor de brugklassers het begin van wat hopelijk een geweldig eerste jaar op het 

Gerrit gaat worden. 

 

Poldersporten en kanovaren  

Of iedereen kon zwemmen. Dat was de eerste vraag 

van de instructeurs van Poldersport. “Want het water is 

hier namelijk vrij diep….”. En dat niemand droog de 

eindstreep zou halen was zo goed als zeker. Daar 

dachten onze tweedeklassers anders over. Tijdens de 

kennismakingsdag op donderdag 26 augustus gingen zij 

bij Poldersport in de Kwakel op sportieve wijze de strijd 

met elkaar aan. Ze moesten de moeilijkste capriolen 

uithalen aan touwladders en trapezes waarbij het de 

kunst was droog de overkant te halen. De instructeurs 

stonden versteld van de lenigheid van onze 

tweedeklassers en besloten het parcours te verzwaren. 

Uiteindelijk hield (bijna) niemand het droog en werd er 

ondanks het miezerige weer gelachen en gezwommen. 



Ook de derdeklassers zochten samen het water 

op. Zij hielden het iets rustiger en konden kiezen 

tussen waterfietsen of kanovaren in het 

Amsterdamse Bos. Natuurlijk duurde het ook 

hier niet lang of de eerste leerlingen lagen in het 

water. Na afloop hebben zij gezamenlijk 

gepicknickt. Een nat, maar vrolijk begin van het 

nieuwe schooljaar! 

 

 

 

 

Optreden muziekleerlingen 
De muziekleerlingen van het Gerrit staan, na alle beperkingen die zijn opgelegd door de 

coronamatregelen, weer te popelen om het podium op te gaan. 
De pauzeconcerten, zoals die vorig jaar plaatsvonden tijdens de pauzes in de Entreehal van de 

school, zijn nog niet toegestaan. Zodra het beleid wordt aangepast zullen deze weer wekelijks gaan 

plaatsvinden. Dat zijn "leerconcerten" met medeleerlingen als publiek. 
Op donderdagavond 11 November is het eerste "grotere" concert in de aula, een stap verder in het 

leerproces dat optreden is. Omdat dit een optreden is met uitsluitend zitplaatsen, mogen er ook 

ouders, vrienden en bekenden bij aanwezig zijn, met de dan geldende voorschriften.  

Het gaat om bovenbouwleerlingen van klas 5 en 6. 
 

 
                  Optreden muziek leerlingen tijdens buitenkunst. 

 
 
Examen 
Doet uw kind dit jaar examen? Dat is een spannend jaar. De examenleerlingen geven presentaties 
voor kunstvakken, maken een profielwerkstuk (PWS) en maken schoolexamens en het centraal 
examen in mei. Op de website staat informatie over de regels (examenreglement), de toetsen (PTA) 
en het PWS onder het kopje examen. 
 
  

https://gerritvdveen.nl/onderwijs/onderwijsfasen/#1497362214172-82514d1c-ebe0


Profielwerkstuk 
De leerlingen uit de examenklassen maken in het laatste jaar een 
profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een masterproef van een 
onderwerp gekoppeld aan een profielvak. Leerlingen besteden 80 
uur aan onderzoek en het schrijven van een verslag. Voor de 
zomer zijn de leerlingen gestart met het kiezen van een 
onderwerp en het maken van hoofd- en deelvragen. Het eerste 
inlevermoment is op 8 november en de definitieve versie moet op 
31 januari worden ingeleverd. Op dinsdag 8 februari om 19.30 uur 
zijn de presentaties van de profielwerkstukken op school voor de 
ouders van examenleerlingen en leerlingen uit de 
voorexamenklassen. Hiervoor wordt een aparte uitnodiging 
verstuurd.  

 
Bovenbouwreizen 
Vorig schooljaar was het helaas niet mogelijk om reizen naar het buitenland te organiseren. Omdat er 

ook dit jaar nog steeds veel uitdagingen zijn met het organiseren naar het buitenland, hebben we 

besloten om met de examenklassen wel twee dagen wat leuks te gaan doen in Nederland. Een reis 

naar het buitenland kost voorbereiding en dat is ons helaas niet gelukt. En zijn nu nog te veel risico's. 

Na de twee dagen in Petten en Schoorl richten de leerlingen zich vooral op het maken van hun 

profielwerkstuk, schoolexamens en het centraal examen. 
Voor de leerlingen in klas 4 havo en 5 vwo zijn we nu alle mogelijkheden aan het bekijken om toch 

een reis naar het buitenland te kunnen organiseren dit schooljaar. Het staat nu gepland na Pasen in 

april. De leerlingen en ouders van deze klassen stellen we zo spoedig mogelijk op de hoogte. 


