
   
 

   
 

 

 

Nieuwsbrief periode 2 

 

Beste ouders, 

Dit schooljaar sluiten we de toetsweken af met projectdagen. Alle klassen doen verschillende 

activiteiten. Na deze dagen start periode twee. U vindt de programma’s van de verschillende klassen 

in een aparte de mail. Wij hopen met de projectdagen op een spetterende afsluiting van de eerste 

periode. In deze nieuwsbrief leest u een informatieve terugblik op de afgelopen periode en een 

vooruitzicht op de komende periode.  

Belangrijke data 

 Maandag 25 november 19.30 ouder-inspiratieavond  

 Vrijdag 29 november schoolfeest onderbouw 

 Maandag 2 december start 2e periode 

 Donderdag 5 december vanaf 14 uur schaatsen klas 3 

 Dinsdag 10 december en woensdag 11 december leerlingenbesprekingen 

 Donderdag 12 december mentor-ouder-leerling-gesprekken (MOL) 

 Maandag 16 december inhalen gemiste schoolexamens 

 Maandag 16 december kerstgala bovenbouw 

 Vrijdag 20 december kerstviering 

 Dinsdag 14 januari 19:30 voorlichtingsavond profielkeuze voor ouders klas 3 

 Woensdag 15 januari vanaf 14:30 vakdocentspreekmiddag/avond 

 Maandag 20 januari deadline inleveren profielwerkstuk voor examenleerlingen  

 Woensdag 29 januari leerlingen lesvrij i.v.m. open dag 

 Dinsdag 11 februari 19:30 presentaties profielwerkstukken 

 Woensdag 12 februari 19:30 workshop 'ouders als studiecoach’ 

 Donderdag 13 februari beroepenmarkt voor leerlingen klas 3 

 Vrijdag 28 februari deadline inleveren LOB-verslag voor eindexamenleerlingen 

 Woensdag 3 maart 19:30 ouderavond buitenlandreizen voor ouders van 4H en 5V 

 4 t/m 10 maart toets- en SE-week 

 11 t/m 13 maart projectdagen 

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

jaarplanning op de website.  

 

ALGEMEEN 

 

Nieuwe zorgcoördinator 

Per 1 januari 2020 start een nieuwe zorgcoördinator: Marian Vincken. Marian heeft ruime ervaring als 

zorgcoördinator op andere Amsterdamse scholen. Tot 1 januari zal interim zorgcoördinator Rob 

Molenaar voornamelijk voor de onderbouw bij ons blijven werken op maandag en dinsdagochtend. 

Leerlingenbesprekingen en lesvrij 
Op dinsdag 10 en woensdag 11 december zijn er leerlingenbesprekingen. Leerlingen zijn daarom op 

dinsdag na 13:30 uit en op woensdag de hele dag vrij. Op woensdag 29 januari zijn de leerlingen 

lesvrij in verband met een studieochtend en open dag. 
 

 

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


   
 

   
 

Mentor-Ouder-Leerling (MOL)-gesprekken  
Vanaf dit schooljaar vinden twee keer per jaar gesprekken plaats tussen mentor, ouder en leerling. 

De verantwoordelijkheid van dit gesprek ligt bij de leerling. In de mentorlessen vindt de voorbereiding 

plaats. Het eigenaarschap voor het leerproces komt zo meer bij de leerling te liggen en de leerling 

leert meer reflecteren op het eigen functioneren en de eigen resultaten. Per leerjaar is de vorm en 

voorbereiding van de MOL-gesprekken verschillend. U ontvangt binnenkort een uitnodiging via school 

of de mentor. De gesprekken vinden voornamelijk plaats op donderdag 12 december.  

Kerstviering  
Op vrijdag 20 december vindt de jaarlijkse kerstviering plaats. 

Alle leerlingen komen samen met hun mentor in een lokaal. 

Daarvoor of daarna gaan ze met hun klas naar de aula voor een 

sfeervol programma. Sommige programmaonderdelen zijn 

traditie en keren elk jaar terug, zoals een kerstverhaal, een 

kersttoespraak van de rector en optredens van leerlingen. We 

hopen dat iedereen ook dit jaar weer zal genieten van een mooi 

feest dat de kerstvakantie inluidt. 

 

Open dagen 
Het Gerrit van der Veen College is zeer populair op de Open Dagen. Dit schooljaar moeten 

achtstegroepers zich aanmelden via de website om de open dag te kunnen bezoeken. We willen ook 

dat zij met maximaal één ouder komen en niet de hele familie meenemen. We hebben immers een 

klein gebouw.  
Vorig jaar hielp een grote groep ouders mee. Het is geweldig om dit festijn samen goed neer te 

zetten. Ook dit jaar zoeken we ouders die het leuk vinden om over de organisatie van de avond na te 

denken en/of ouders die voor eten willen zorgen en/of ouders die op de dagen zelf willen komen 

helpen.  

De data van de open dagen:  
- dinsdag 28 januari 2020 van 18.00 uur tot 21.00 uur.  
- woensdag 29 januari 2020 van 15.00 uur tot 20.00 uur.   
Als u geïnteresseerd bent, mail dan naar r.hesselt.van.dinter@gerritvdveen.nl. 

Overlast en vuurwerk 
Om overlast in de buurt te voorkomen, twee dringende oproepen aan onze leerlingen: ga in pauzes 

en tussenuren en bij slecht weer niet in de buurt en in de portieken van buurtbewoners rondhangen. 

Daar hebben onze buurtbewoners echt last van.  
Het is verboden voor leerlingen om vuurwerk af te steken in de buurt bij onze school. Het kan de 

scholier een strafrecht antecedent opleveren. Wilt u dit thuis met uw zoon of dochter bespreken? 

ONDERBOUW 

Contactouders 
De ouderraad zoekt nieuwe contactouders voor klas 1, 2 en 3. Hier is onlangs een aparte e-mail over 

gestuurd aan alle onderbouw ouder(s)/verzorger(s). Met dit bericht brengen wij de oproep nogmaals 

onder de aandacht. Interesse? Meld u aan via ouderraad-gv@gerritvdveen.nl 

Groepsdynamiektrainingen 
Klas 2 en 3 hebben de afgelopen weken drie groepsdynamiektrainingen gehad van externen. De 

groepsdynamiektrainingen waren gericht op het bevorderen van de groepsdynamiek en het 

tegengaan van pestgedrag. De leerlingen werden steeds opgedeeld in twee groepen onder 

begeleiding van twee trainers. In deze kleinere setting gingen ze aan de slag met verschillende 

opdrachten en oefeningen. De leerlingen moesten samenwerken, op elkaar vertrouwen en elkaars 

goede eigenschappen benoemen, maar ook leren grenzen aan te geven. 
 

mailto:r.hesselt.van.dinter@gerritvdveen.nl
mailto:ouderraad-gv@gerritvdveen.nl


   
 

   
 

Concertgebouwbezoek       
Vrijwel iedereen kent het Concertgebouw. Toch zijn veel mensen er 

nog nooit binnen geweest. Voor 2 havo geldt dat straks in ieder geval 

niet meer. Op onderstaande data volgen de leerlingen een workshop 

en gaan daarna naar een lunchpauzeconcert.  
2HD op 8 januari 9.15 - 13.45 
2HA op 15 januari 9.15 - 13.45 
2HC op 1 april 9.15 - 13.45 

In de workshop wordt er muziek gemaakt op de instrumenten in de koorzaal. Leerlingen mogen ook 

een eigen instrument meenemen als ze dat willen. Het ochtendgedeelte wordt afgestemd op het 

openbare lunchconcert dat daarna plaatsvindt. We hopen op een prachtige ervaring voor iedereen!  

 

Schaatsen klas 3  
In plaats van dichten en surprises maken, gaan we dit jaar weer op 5 december met 

onze derdeklassers schaatsen! De leerlingen hebben tot en met het vijfde uur les en 

worden uiterlijk om 14 uur bij de Jaap Edenbaan verwacht. Ze gaan hier op eigen 

gelegenheid heen. Het schaatsuitje duurt tot 16 uur. Onze komst zorgt meestal voor 

drukte bij de verhuur. Eigen schaatsen mee is daarom fijn. Mocht uw kind deze niet 

hebben, dan kan huren ook (op eigen kosten à 7 euro en er is een identiteitskaart 

nodig). Het dragen van handschoenen is verplicht op de ijsbaan! Voor warme 

chocolademelk zorgen wij met onze eigen koek en zopie.  

 

Voorbereiding profielkeuze 
In de komende periode staan er verschillende activiteiten in het kader van de profielkeuze op de 

planning. Alle mentoren besteden enkele mentorlessen aan de profielkeuze, onder andere met 

behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde opdrachten. In het nieuwe jaar zijn de ouders welkom bij 

de voorlichtingsavond over dit onderwerp op 14 januari.   

Op 30 januari vindt er voor de leerlingen een profielkeuzemarkt plaats. Tijdens deze ‘markt’ vertellen 

de bovenbouwleerlingen aan de derdeklassers hoe zij de bovenbouw en de verschillende profielen 

ervaren. Daarnaast is er op 13 februari de beroepenmarkt. Verspreid over de vier profielen wordt een 

twintigtal gastsprekers, waaronder een aantal ouders, uitgenodigd om voorlichting te geven over de 

inhoud van hun vak, de dagelijkse praktijk en de vooropleidingseisen. De leerlingen van de derde klas 

volgen op deze dag drie voorlichtingsrondes van een half uur en kunnen van tevoren aangeven bij 

welke beroepen ze graag willen aanschuiven.   

 
Bootcamp Leren Leren- terugblik  
Dit jaar heeft het Huiswerkinstituut Amsterdam (HIA) weer de jaarlijkse bootcamp leren leren 

gehouden. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de tools die we toen gebruikten, hebben we hier 

een link naar de beveiligde website. Op deze site vindt u de volgende tools om uw 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    

Wil u dat uw kind gratis een kijkje neemt bij de huiswerkbegeleiding op het Gerrit van der Veen 

College, waarin hij of zij huiswerk maakt en tegelijkertijd leert leren? Of wilt u een afspraak maken 

voor een vrijblijvend intakegesprek? Stuurt dan een e-mail naar: Maaike Negenman: 

maaike@hia.amsterdam of neem telefonisch contact op met: 020 – 676 01 760. We helpen je graag!  

https://hia.amsterdam/bootcamp
mailto:maaike@hia.amsterdam


   
 

   
 

 
BOVENBOUW 

Schoolexamens (SE’s) 
Klas 4 en 5 havo en 5 en 6 vwo doen in de toetsweek schoolexamens. Voor informatie over de SE-
toetsen verwijzen wij naar het boekje voor toetsing en examinering op de website. Op de website 
staan ook alle PTA's  (Programma van Toetsing en Afsluiting) 
 
Regels SE’s 
Voor de schoolexamens (SE) gelden strengere regels dan voor toetsen, omdat de cijfers van SE’s 
samen met het centraal examen het eindcijfer vormen. Als een leerling ziek is op een dag waarop een 
SE wordt afgenomen, moet dat gemeld worden bij de teamleider bovenbouw Manon van der Garde of 
de leerjaarcoördinator: Els Gideonse (vwo) of Bianca Hobrink (havo). 
Op de website staat het SE-regelement. 
 
Kerstgala 
Op maandag 16 december is er een schoolfeest voor de 
bovenbouwleerlingen. Vorig jaar was er geen kerstgala voor de 
bovenbouw, omdat er tijdens het eindfeest veel leerlingen alcohol 
hadden gedronken voordat ze naar het feest kwamen.  
Dit schooljaar willen we weer graag een feest, maar vanzelfsprekend 
zonder alcohol. Ook leerlingen die 18 zijn, mogen niet drinken tijdens 
een schoolactiviteit. Er zijn blaastesten bij de ingang. 

   
Presentaties profielwerkstukken 
Op dinsdagavond 11 februari om 19.30 uur zullen alle examenleerlingen hun profielwerkstuk 
presenteren. De ouders worden hiervoor nog apart uitgenodigd. Aan het profielwerkstuk hebben 
leerlingen maanden gewerkt. Het is de masterproef van hun studie. De presentatie is onderdeel van 
het cijfer. 
 
Vrijstellingsregeling 
In de tweede periode krijgen leerlingen in de examenklassen de mogelijkheid om gebruik te maken 
van de vrijstellingsregeling. Deze regeling is bedoeld om vrijheid aan de leerling te geven. Een 
leerling kan alleen van deze regeling gebruik als er geen ongeoorloofde absenties zijn (geen A, S, U 
in Magister) en als het gemiddelde een 5,5 of hoger is. 
Als dit goed werkt willen we de vrijstellingsregeling uitbreiden naar de rest van de school. 
 
“Ouder als studiecoach”- workshop 12 februari 2020 
Het kiezen van een opleiding is voor veel jongeren een hele 

klus. Als school spelen we natuurlijk een belangrijke rol bij de 

studiekeuze van onze leerlingen.  
De praktijk wijst uit dat studenten die door hun ouders zijn 

begeleid een betere studiekeuze maken. Maar hoe kun je als 

ouder je kind het beste coachen? Hoe kiezen jongeren 

eigenlijk? En wat kost studeren?  
 

Samen met het Fons Vitae organiseren we ook dit schooljaar de workshop “Ouder als studiecoach”. 

Hermien Miltenburg, relatiemarketeer aan de Wageningen University en Hogeschool Van Hall 

Larenstein, is gastspreker. Vanuit haar jarenlange expertise geeft zij samen met studenten 

voorlichting en gaat zij dieper in op factoren die een rol kunnen spelen bij studiekeuze en 

studiesucces.  
De workshop vindt plaats op woensdag 12 februari 2020 op het Gerrit van der Veen College. De 

workshop (van 20:00 tot 21:15 uur) is voor alle ouders en verzorgers van de leerlingen in de 

bovenbouw havo-vwo.  
Na de kerstvakantie ontvangt u een mail met uitnodiging en een link waarmee u zich kunt aanmelden! 

https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/boekje-toetsing-en-examinering-1920.pdf
https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/SE-reglement-1920-def.1.pdf
https://gerritvdveen.nl/onderwijs/onderwijsfasen/#1497362214172-82514d1c-ebe0

