
 

 

Nieuwsbrief periode 2 

schooljaar 2022-2023 

    

Beste leerling en ouders, 

De eerste periode is achter de rug. We kijken terug op een fijne en goede start met leerzame en leuke 

activiteiten. In deze nieuwsbrief leest u wat er allemaal gepland staat voor de tweede periode en kunt 

u foto's van de cultuurdagen en design thinking dagen terugkijken.  
Er staan een heleboel leuke activiteiten gepland de komende weken, wij hebben er zin in! 

Belangrijke data 

• Vrijdag 9 december: Paarse vrijdag -  

• Maandag 12 december: Deadline aanmelden overstap naar 5vwo (voor leerlingen uit 5 havo) 

• Dinsdag 13 december: leerlingen vrij (ivm leerlingbesprekingen) inhaalmiddag LO  

• Woensdag 14 en donderdag 15 december: MOL-gesprekken op uitnodiging/inschrijving 

• Donderdag 15 december: Open Studio's Moreelsestraat 

• Maandag 19 december: kerstgala bovenbouw in de Melkweg 

• Vrijdag 23 december: kerstviering alle klassen tot 13:05 

• Woensdag 11 januari: online ouderavond ‘ouders als studiecoach’ voor 4/5 havo en 5/6 vwo 

• Donderdag 12 januari: Voorlichting groepsdruk en middelen GGD/Jellinek ouders klas 2 en 3 

• Vrijdag 13 januari: Schoolfeest onderbouw 

• Maandag 16 januari: voor 12 uur inleveren PWS eindproduct 

• Dinsdag 17 januari: voorlichtingsavond profielkeuze voor ouders klas 3 

• Donderdag 2 februari: profielkeuzemarkt klas 3 

• Dinsdag 7 februari: presentatie profielwerkstuk klas 5H en 6V 

• Vrijdag 10 en zaterdag 11 februari: open dagen 

• Donderdag 16 februari: van 19-21 uur beroepenmarkt 

• Dinsdag 21 februari: 19:30 voorspeelavond muziek klas 3, 4H/V en 5V 

• Donderdag 23 februari: Open Studio's Moreelsestraat 

• Maandag 13 maart t/m dinsdag 21 maart: SE-week examenklassen 

• Woensdag 15 maart t/m 21 maart: Toets- en SE-week onderbouw en 4 H/V en 5V 

Voor een uitgebreider en altijd actueel overzicht van alle geplande activiteiten verwijzen wij u naar de 

jaarplanning op de website. 

Lesuitval  
Lesuitval door een tekort aan docenten is een actueel thema binnen het onderwijs. Op het Gerrit van 

der Veen College hebben wij dit schooljaar door allerlei onvoorziene omstandigheden meer lesuitval 

dan gebruikelijk. Het is bekend dat docenten studiedagen hebben of scholing volgen. Daarnaast zijn 

er ook cao-gebonden verlofdagen. Vervolgens zijn er in ons jonge team meerdere zwangerschappen 

en helaas ook (langdurig) zieken en nog steeds wekelijks coronagevallen. Het plaatsen van 

vacatures, het voeren van gesprekken, het inwerken van nieuwe docenten kost tijd en gaat allemaal 

niet meer zo makkelijk als vroeger. We vragen hiervoor uw begrip.   
Sommige klassen hebben nauwelijks uitval van lessen, andere klassen worden bij toeval meer 

getroffen. Het spreekt voor zich dat we lesuitval heel vervelend vinden en dat we onze uiterste best 

doen om deze zo klein mogelijk te houden. In klas 1 wordt vanaf de herfstvakantie lesuitval zoveel 

mogelijk opgevangen door een andere vakdocent. Van leerlingen in de hogere leerjaren verwachten 

we dat ze bij lesuitval in staat zijn om zelfstandig verder te werken. We hebben in de school genoeg 

ruimtes waar leerlingen kunnen werken. 

https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/leerlingenplanning-22-23.pdf


Regels 
Dit jaar zijn we wat strikter met de regels en gelukkig met succes. Er komen minder vaak leerlingen te 

laat en meer leerlingen maken hun huiswerk en hebben boeken mee. Ook de telefoontassen worden 

(onder enig protest) gebruikt. Voor het overzicht nog even een aantal belangrijke regels op een rijtje:  
- Als een leerling te laat is, haalt de leerling een briefje én moet hij zich de volgende dag om 8.00 uur 

melden. Na overleg met de leerlingenraad is in de MR besloten dat een leerling 1 keer per periode te 

laat mag komen. De leerling meldt dit zelf bij de absentiemedewerker. 
- Bij ongeoorloofde absentie haalt een leerling per uur twee uur in. Inhalen kan op dinsdag, woensdag 

en donderdag, het 8e en 9e uur. 
- Elke leerling heeft in de les de telefoon in de telefoontas, zijn spullen mee en huiswerk gemaakt. Als 

dit drie keer niet gebeurt, gaat de leerling een uitstuurformulier halen achter de mediatheek. 
- Ziek melden graag naar: absenties@gerritvdveen.nl 
- Inhalen van toetsen (bij ziekte) is aan het einde van de periode. 

 

Inhalen van toetsen 
Aan het begin van de vorige periode hebben we laat en onvoldoende gecommuniceerd over het 

inhalen van toetsen als een leerling ziek is. De leerlingenraad heeft daar terecht over geklaagd. Het 

inhalen hebben we vorige week geëvalueerd door een vragenlijst onder medewerkers en leerlingen te 

verspreiden. 
Het belangrijkste dat uit deze evaluatie kwam is dat we de inhaaltoetsen wel aan het eind kunnen 

doen, maar dan voor de toetsweek. Ook vinden veel leerlingen dat het niet eerlijk is dat er maar drie 

toetsen ingehaald kunnen worden.  
Inhalen van de toetsen blijft aan het einde van de periode. De schoolleiding gaat met de 

leerlingenraad in gesprek hoe de organisatie van het inhalen het beste kan gebeuren. Inhalen zal in 

elk geval voor de toetsweek zijn. 
 

Gerrit Goes: War Child  
Het Gerrit van der Veen College gaat tussen 12 

december en 14 februari geld inzamelen voor War Child. 

We zijn op zoek naar ideeën, meedenkers en 

uitvoerders. Leerlingen, ouders en medewerkers van de 

school kunnen de komende weken aan de slag met 

bijvoorbeeld challenges,acties en veilingen. Heb je een 

idee of ervaring, wil je meehelpen? Laat het weten: 

info@gerritvdveen.nl 

 
Hallo Met Gerrit 
Wat is een cultuurprofielschool zonder schoolkrant? Gelukkig 

is het nu eindelijk zover: de gloednieuwe digitale schoolkrant is 

gisteren online gegaan: www.hallometgerrit.nl. Met artikelen 

en video's van en door het Gerrit. Welke kledingkeuzes maken 

onze leerlingen? Wat heeft docent geschiedenis Kjeld de 

Ridder in zijn broodbakje? Welke muziek luistert gymdocent 

Floris de Jong? Welke geheimen heeft het gebouw? De 

bijdrages zijn nu nog vooral van onze docenten zelf, maar dat 

zal snel veranderen. Maandelijks nieuwe video's en verhalen! 
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MOL-gesprekken weer op school 
In december zijn er weer MOL-gesprekken. Deze vinden plaats in het hoofdgebouw. Een MOL-

gesprek is een gesprek met mentor, ouder en leerling. Iedere leerling heeft twee MOL-gesprekken 

per jaar. 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.   
In principe zijn alle MOL-gesprekken voor klas 1 en 2 in september geweest. Alle andere MOL-

gesprekken zijn op woensdag 14 en donderdag 15 december. Het tweede MOL-gesprek vindt plaats 

in maart. Ouders krijgen een centrale uitnodiging van de school en kunnen zich inschrijven voor een 

tijdsblok. 

 
Hulp bij de open dagen 
Nadat we twee jaar geen open dagen mochten hebben, kunnen we eindelijk weer helemaal open. 

Vorige maand stonden we met ouders en docenten op de scholenarena en dat was een groot succes. 

Voor de open dagen willen we dit schooljaar natuurlijk naast de fysieke variant ook gebruik maken 

van de online variant. We willen ouders en leerlingen betrekken, dat vinden de aankomende 

leerlingen en ouders ook het leukst. We kunnen jullie hulp hard gebruiken. Denk aan hulp bij de 

ontvangst, vragen beantwoorden, maar ook hele praktische ondersteuning zoals de juiste weg wijzen. 

Mocht je interesse hebben dan kan je een mail sturen naar h.schreuder@geriitvdveen.nl. 
 

Oproep van de cateraar 
De cateraar van school is op zoek naar iemand die van 10 tot 14.00 uur in de kantine wil werken. Lijkt 

het u leuk om op school te werken voor twee of meerdere dagen, neemt u dan contact op met 

Schoolcatering Diemen, Ad Waalwijk, telefoonnummer: 06-21288314. 
 

Samenstelling MR 
Vanaf dit schooljaar is de samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR) als volgt. Vanuit de 
leerlinggeleding zitten June Heiting (4V) en Fardau de Vries (5V) in de MR. 
De oudergeleding bestaat uit: Gijs de Bruijn en Natali Mailand. De personeelsleden in de MR 

zijn: José Vingerhoed (OOP), Tinka ter Schegget (docent Engels), Eveline Vermeulen (voorzitter, 

docent Nederlands) en Hans Teuben (docent scheikunde). 

 

Paarse Vrijdag 
Op vrijdag 9 december is het Paarse vrijdag. Leerlingen en 
docenten komen in het paars gekleed naar school en de school 
is paars versierd.  
Onze school doet mee aan Paarse vrijdag en besteedt hiermee 
aandacht aan de verscheidenheid aan seksuele geaardheid en 
gender.    
 

 
Bijlessen: gevraagd en geboden  
We hebben op school heel wat leerlingen die veel in hun mars 

hebben en die het leuk vinden om andere leerlingen iets uit te leggen. Sinds een aantal weken 

hebben we daarom de Teamspagina ‘Digitaal prikbord Gerrit van der Veen’ waarop leerlingen om 

bijles kunnen vragen en bijlessen kunnen aanbieden. Voorheen ging dit via Toptutors, we willen het 

nu zelf faciliteren zodat het hele bedrag naar de bijlesgever zelf gaat. Op de Teamspagina komt vraag 

en aanbod bij elkaar, maar praktische afspraken over tijdstippen en betaling gaan buiten ons om. We 

hopen dat leerlingen elkaar vinden met deze pagina en elkaar kunnen helpen. 
Naast deze een-op-een-bijlessen gaan we ook weer door met de gewone bijlessen waar de leerlingen 
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door hun mentor voor zijn opgegeven. De leerlingen en ouders om wie het gaat, hebben hierover 

vorige week een mail gekregen.  
 

Design Thinking dagen  
Onze derdeklassers hebben zich de afgelopen dagen samen met leerlingen van het Sweelinck 

College en het Zuiderlicht College gebogen over vraagstukken uit de stad. Realistische problemen uit 

het bedrijfsleven en de overheid zijn aan de jongeren voorgelegd: hoe kunnen scholen zorgen voor 

gratis ontbijt en lunch voor de leerlingen die dat nodig hebben? Wat is er te doen aan de rookoverlast 

op straat en hoe zit dat met zwerfafval? Dit alles deden ze volgens de design-thinking-methode. Door 

eerst het probleem tot op de bodem te analyseren en vervolgens in te zoomen op een klein onderdeel 

ervan, zijn de leerlingen op zoek gegaan naar oplossingen. Aan het eind van de tweedaagse 

presenteerde elk groepje hun plan aan de opdrachtgever en kregen de leerlingen een certificaat.  

   

 

Overstappen naar 5vwo  
Leerlingen die nu in 5 havo zitten en de wens hebben om na het behalen van hun diploma naar 5vwo 

over te stappen, moeten dit uiterlijk maandag 12 december mailen naar de decanen. Ze worden 

vervolgens in januari uitgenodigd voor een gesprek over de motivatie om over te stappen en over het 

extra vak dat zij kiezen in 5 vwo. Na het eindexamen krijgen de leerlingen extra werk voor zowel 

wiskunde als het extra vak.  
 

Middelengebruik en voorlichting voor ouders klas 2 en 3 
Op donderdag 12 januari is er een online voorlichtingsavond voor ouders van klas 2 en 3 over 

groepsdruk en middelengebruik. Zet deze datum alvast in de agenda. U krijgt nog een mail met de 

uitnodiging. De leerlingen van klas 2 gaan daarna tijdens de mentorlessen met dit thema aan de slag. 

Leerlingen van klas 3 hebben vorig schooljaar het programma gevolgd. 

De ouders van klas 1 hebben al een voorlichtingsavond gehad over het programma Frisse Start. De 

leerlingen van klas 1 krijgen vanaf deze week tijdens de mentorles, les ter preventie van tabak-, 

alcohol- en drugsgebruik. Met vooral veel aandacht voor het leren maken van keuzes en omgaan met 

sociale normen. Via een huiswerkopdracht speelt u als ouder of verzorger ook een belangrijke rol! 

Mocht u de avond gemist hebben, of heeft u interesse in het onderwerp, dan kunt u een kijkje nemen 

op de volgende website 

 

Schoolplan 2023-2027 
Op maandag 19 december spreekt de schoolleiding met de ouderraad over het schoolplan 2023-2027 

dat nu wordt geschreven. Het schoolplan is een verplicht document dat minimaal eens in de vier jaar 

gemaakt moet worden en anders dan de schoolgids mogen we dan ver vooruitkijken. Onderdelen 

zijn: de visie, beleid en ambities op onderwijs, personeel, kwaliteit, middelen en het pedagogisch-

didactisch handelen van het personeel en het stelsel van kwaliteitszorg. 
Heeft u interesse om mee te denken op 19 december laat het weten: info@gerritvdveen.nl. 
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Schaatsen onderbouw  
Alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 gingen op 5 december schaatsen op de 

Jaap Edenbaan. En natuurlijk was Sinterklaas ook weer van de partij! Het 

was een drukte van jewelste op de ijsbaan deze keer, maar we hebben weer 

flink gelachen, wedstrijdjes gewonnen, warme chocolademelk gedronken en 

heerlijke koekjes gegeten!  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolvoorstelling  
Na de kerstvakantie starten twee theaterdocenten met het repeteren voor  

de theatervoorstelling die aan het einde van het schooljaar wordt uitgevoerd.  

De repetities zullen vanaf januari op het hoofdgebouw plaatsvinden op  

de vrijdagmiddag. Leerlingen die geïnteresseerd zijn kunnen een mail sturen naar 

S.van.broekhoven@gerritvdveen.nl of even bij haar langslopen.  
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Open Studio's 1.1  

Graag nodigen wij jullie uit voor de Open Studio's van onze Kunst+ 

leerlingen uit klas 1 en 2 op donderdag 15 december van 14:30 

tot 17:30 op de Moreelsestraat. Dit is de eerste editie van dit jaar 

waarin we de artistieke projecten van de twee Kunst+ klassen en 

onze DAMU-leerlingen samen laten komen. De Open Studio's 

bestaan uit een doorlopende expositie van beeldend werk en 

afwisselende performances vanuit de podiumkunsten.  

Onze leerlingen uit klas 1 en 2 hebben hard gewerkt om met 

ondersteuning van onze brugklascoaches, de Licht & Geluidcrew 

en onze docenten de Open Studio's zo vorm te geven dat u als 

bezoeker wordt ondergedompeld in hun creatieve wereld.   

 

 
Cultuurdagen november 
Op 23, 24 en 25 november vonden de eerste drie cultuurdagen van dit schooljaar plaats. Tijdens 

deze dagen ging de onderbouw aan de slag met thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid en 

inclusiviteit. Tijdens de lessen van het Klimaatmuseum leerden zij alles over klimaatverandering en 

bedachten creatieve oplossingen voor het probleem. In de les over Plastic Soup werd de relatie 

tussen fast fashion en milieuvervuiling gelegd. Ook de tweedeklassers hielden zich bezig met het 

klimaat: zij maakten onder andere een podcast waarvoor verschillende mensen werden geïnterviewd 

en gingen aan de slag met een cartoontekenaar om de problematiek in beeld weer te geven. De 

derdeklassen gingen met Productiehuis Nowhere aan de slag met het thema inclusiviteit aan de hand 

van verschillende kunstdisciplines zoals fotografie, dancehall, spoken word, vogue en fashion en dj. 

Ook zijn zij naar Ons’ Lieve Heer op Solder geweest waar zij een rondleiding kregen over vrijheid en 

tolerantie. De vierdeklassers hebben samen met experts uit het bedrijfsleven gewerkt aan de ideale 

stad waarbij creatief denken het uitgangspunt was. Verder hebben zij zich verdiept in het 

Nederlandse rechtssysteem en ademloos geluisterd naar het relaas van een ex-gedetineerde die bij 

ons op school kwam vertellen wat er gebeurt wanneer je in de criminaliteit belandt. De voorstelling 

Laat het Licht Aan maakte veel indruk en de Dictatuurshow waar de vijfdeklassers zich mee bezig 

hielden heeft hen alles geleerd over dictaturen wereldwijd. Tot slot noemen we activiteiten als de 

IDFA, beeldhouwen, tekenen en andere kunstzinnige activiteiten. Kortom, drie dagen vol kunst en 

cultuur! Precies waarvoor deze dagen bedoeld zijn. De volgende cultuurdagen vinden plaats na de 

toetsweek in maart en krijgen het thema Kunst en Techniek mee. 

Onderaan deze nieuwsbrief ziet u een collage van de foto's die tijdens de cultuurdagen gemaakt zijn. 

Op onze Instagram-pagina kunt u nog veel meer foto's van de cultuurdagen bekijken. 

Voorbereiding profielkeuze   
Een aantal weken geleden hebben de derdeklassers in de mentorles informatie gekregen over de 

profielkeuze. Ze gaan zich in de komende maanden verder verdiepen tijdens de mentorlessen en 

thuis. Voor de profielkeuze werken we onder andere met AMN, een programma waarmee de 

leerlingen zich verdiepen in de verschillende mogelijkheden en profielen. Op 17 januari is er 

voorlichtingsavond profielkeuze voor de ouders. De ouders van klas 3 krijgen daar tzt een uitnodiging 

voor.  

Voor de leerlingen organiseren we nog een profielkeuzemarkt en een beroepenmarkt in februari. 

Tijdens de profielkeuzemarkt komen bovenbouwleerlingen vertellen over de vakken in de bovenbouw 

en tijdens de beroepenmarkt komen ouders vertellen over hun werk en opleiding. Ouders die zich 

hiervoor opgegeven hebben, benaderen we binnenkort. Als u het leuk vindt om ook te komen 

vertellen, dan bent u nog van harte welkom. In dat geval horen we dat graag uiterlijk 16 december.  
 



 
Lastig kiezen? Bijeenkomst over studiekeuze voor ouders bovenbouwleerlingen  
Op woensdag 11 januari organiseren we samen met het Fons Vitae een ouderavond voor ouders van 

leerlingen in de (voor)examenklassen. Tijdens deze avond geeft oudervoorlichter Hermien Miltenburg 

van de Wageningen University de workshop “Ouder als studiecoach”. Vanuit haar jarenlange ervaring 

geeft zij samen met studenten voorlichting en gaat zij op luchtige toon dieper in op factoren die een 

rol kunnen spelen bij studiekeuze en studiesucces. De workshop wordt online gegeven op woensdag 

11 januari en de ouders van 4/5 havo en 5/6 vwo krijgen hierover in december bericht.  

Profielwerkstuk 
Onderdeel van het examen voor havo en vwo is het schrijven van het profielwerkstuk (PWS). 

Leerlingen doen zelfstandig onderzoek over een onderwerp dat past bij hun profiel. In het 

voorexamenjaar (4 havo of 5 vwo) beginnen leerlingen aan het PWS. De huidige examenleerlingen 

leveren hun eindproduct in op 16 januari en ze presenteren dit voor hun ouders en leerlingen in 4 

havo en 5 vwo op dinsdag 7 februari 2023 om 19.30 uur. Hiervoor wordt apart een uitnodiging aan 

ouders verstuurd.  

Collage cultuurdagen 

 


