
 

 

Nieuwsbrief periode 2 
schooljaar 2021-2022 

    

Beste ouders en leerlingen, 

Hierbij de tweede nieuwsbrief van het schooljaar. We zijn blij dat de eerste periode van het schooljaar 

veel activiteiten op een normale manier door konden gaan. In de Corona-updates van de rector 

houden we u op de hoogte van wat wel of niet door kan gaan. Voor nu geldt dat alleen 

onderwijsgerelateerde activiteiten door mogen gaan. Dat betekent helaas dat het schaatsen op 3 

december afgeblazen is en dat ook onze kerstviering op 24 december niet doorgaat.  

 

Belangrijke data 

• Dinsdag 30 november inhalen toetsen van de toetsweek 

• Maandag 6 december deadline aanmelden 5 havo-leerlingen voor overstap 5 vwo 

• Vrijdag 10 december Paarse vrijdag 

• Woensdag 15 en donderdag 16 december MOL-gesprekken (online) op uitnodiging van de 

mentor 

• 27 december t/m 7 januari kerstvakantie 

• Dinsdag 18 januari 19:00 voorlichtingsavond profielkeuze voor ouders klas 3 

• Maandag 31 januari deadline inleveren profielwerkstuk voor examenleerlingen 

• Donderdag 3 februari van 16-20 uur open podium onderbouwleerlingen 

• Dinsdag 8 februari 19:30 presentaties profielwerkstukken 

• Donderdag 10 februari beroepenmarkt voor leerlingen klas 3 

• Woensdag 16 februari van 17-19 uur open studio Moreelsestraat 

• Donderdag 17 februari 19:30 voorspeelavond muziekleerlingen bovenbouw 

• Vrijdag 18 februari 12 uur deadline inleveren LOB-eindproduct examenleerlingen 

• Woensdag 2 maart voorlichting ouders als studiekeuze 

• Woensdag 2 t/m dinsdag 8 maart toets- en SE-week 

Er zijn de komende periode een aantal lesvrije dagen voor leerlingen in verband met studie- en 

ontwikkeldagen voor docenten en leerlingbesprekingen. Het gaat om de volgende dagen: 14 

december, 20 januari, 1 februari, 11 februari en 1 maart. 

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

jaarplanning op de website. 

 

ALGEMEEN 
 

Nieuwe leden MR 
Vanaf begin dit schooljaar zijn er twee nieuwe gezichten in de medezeggenschapsraad (MR). Vanuit 
de leerlinggeleding zitten June Heiting (4VA) en nieuw lid Fardau de Vries (4VC) in de MR. 
De oudergeleding bestaat uit: Gijs de Bruijn en nieuw lid Sybren van den Busken. De 
personeelsleden in de MR zijn ongewijzigd: Elbert Booij (OOP), Tinka ter Schegget (docent 
Engels), Eveline Vermeulen (docent Nederlands) en Tim Nieuwenhuis (voorzitter, docent biologie). 
 

https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/leerlingenplanning-21-22.pdf


Rookbeleid 
Roken is gevaarlijk voor de gezondheid. Wij willen het liefst dat leerlingen en medewerkers niet roken. 
Wij willen een rookvrije schooltijd en een geheel rookvrije schoolomgeving. We willen dus geen rokers 
rond de school en in het zicht hebben. 
Leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar mogen gedurende schooltijd, schoolactiviteiten 
en tijdens de schoolpauzes niet roken. Bij constatering worden ouders altijd geïnformeerd. Bij alle 
oudere leerlingen voeren we een ontmoedigingsbeleid. Blowen is verboden en leidt tot schorsing van 
een dag.       

 

Paarse Vrijdag 
Op vrijdag 10 december is het Paarse vrijdag. Leerlingen en docenten komen in het paars gekleed 
naar school en de school is paars versierd. Dit jaar is de slogan: join the movement - wearing + 
sharing + caring. Onze school doet mee aan Paarse vrijdag en besteedt hiermee aandacht aan de 
verscheidenheid aan seksuele geaardheid en gender.    

 

Nationaal Programma Onderwijs 
Van de overheid hebben we als school budget (de zogeheten NPO-gelden) gekregen om 

achterstanden die opgelopen zijn door Corona zoveel mogelijk in te halen. We hebben de afgelopen 

maanden vakinhoudelijke bijlessen voor vrijwel alle vakken gegeven aan voornamelijk leerlingen die 

met een achterstand naar een hoger leerjaar zijn gegaan. Daarnaast hebben we op school 

huiswerkbegeleiding georganiseerd en heeft een aantal leerlingen één op één hulp gehad bij plannen 

en organiseren. Verder organiseren we vanuit de zorg diverse activiteiten om onze leerlingen weer op 

de rit te krijgen. De examenklassen krijgen later dit jaar extern examentrainingen voor twee vakken 

naar keuze.  
Vanaf volgende week en de week daarop start weer een nieuwe ronde ondersteuningslessen. 

Leerlingen zijn opgegeven door de mentor en hebben in veel gevallen zelf aangegeven behoefte te 

hebben aan extra lessen. Het blijkt nog een behoorlijke puzzel te zijn om leerlingen alles te kunnen 

bieden wat zij nodig hebben, maar we doen ons uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te 

ondersteunen. Mocht uw kind ingedeeld zijn bij de lessen, dan ontvangt zowel u als uw kind 

binnenkort een mail met daarin de dag en het lesuur. We hopen van harte dat de NPO-gelden onze 

leerlingen helpen het jaar goed door te komen. 



Muziekpresentaties Gerrit ná de herfstvakantie weer begonnen 
Onze leerlingen mochten ná de 

herfstvakantie, volgens het 

coronaprotocol, de pauzes weer binnen 

in de school doorbrengen. Dat maakte 

de weg vrij voor het weer oppikken van 

de pauzeconcerten op dinsdagochtend: 

“flitsconcerten” van 10 minuten door 

muziekleerlingen op een 

geïmproviseerd “vlakke vloer” podium in 

de entreehal van onze school. 

 

 

 

Daarnaast kon een al veel eerder 

geplande grotere voorspeelavond in 

de Aula ook doorgang vinden. Met 

zitplekken op gepaste afstand werd 

het een memorabele avond waar het 

spelplezier vanaf spatte. Er was 

vanuit de ouders veel belangstelling 

en de leerlingen waren ook zichtbaar 

blij hun muziek weer op een groter, 

goed uitgerust podium te kunnen 

laten horen. Onze volledig 

zelfstandig draaiende licht- en 

geluidclub bestaande uit louter 

leerlingen liet zien zo’n evenement 

technisch heel goed aan te kunnen. 

Chapeau. 

 

 

ONDERBOUW 

Open Studio's 
Op woensdag 10 november waren de eerste Open Studio's van klas 1A en 1B op de Moreelsestraat  

en het was –onverwacht- een groot succes. Tijdens de Open Studio's komen verschillende artistieke 

projecten van 1A en 1B (DAMU & kunst+ leerlingen) samen. De opbouw van de Open Studio's werd 

onder andere ondersteund door een aantal brugklascoaches en het licht- en geluidteam. Samen met 

hen en de leerlingen hebben wij een ijzersterke expositie en een reeks bijzondere optredens gezien. 

Er heerste een sfeer van opwinding, plezier en gezonde zenuwen. 
 Al met al was het een groot succes en kijken wij met een gevoel van trots en vervulling terug op deze 

eerste editie van de Open Studio's. Op onze Instagrampagina (Gerritvdveencollege) vindt u een 

sfeerimpressie met fotomateriaal een aftermovie! 
Wij hopen natuurlijk dat we bij de volgende editie in februari wel de wereld uit kunnen nodigen en 

jullie ook kunnen genieten van het uitzonderlijke talent van onze leerlingen. 
 



          
 

Voorbereiding profielkeuze  
Tijdens de cultuurdagen zijn onze derdeklassers begonnen met een eerste oriëntatie in het kader van 

hun profielkeuze. In de komende maanden gaan zij zich 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 profielen en mogelijkheden. In het nieuwe kalenderjaar 

is er een voorlichtingsavond profielkeuze voor ouders op 18 januari van 19:30 tot 21 uur. Een 

uitnodiging hiervoor volgt nog per mail. Als u nieuwsgierig bent naar de verschillende mogelijkheden 

op school, dan vindt u hier meer informatie voor reguliere leerlingen en hier voor de DAMU-leerlingen. 
Op 3 februari is er een profielkeuzemarkt, een bijeenkomst waarbij bovenbouwleerlingen aan de 

derdeklassers vertellen over hun profielkeuze en op 18 februari organiseren we een beroepenmarkt. 

Dit jaar hebben we daarvoor ontzettend veel leuke en interessante aanmeldingen van ouders die 

willen komen vertellen over hun werk, de dagelijkse praktijk van hun beroep en de 

vooropleidingseisen van hun studie. Als u zich opgegeven heeft, dan nemen we in december contact 

met u op. De deadline voor het inleveren van de voorlopige profielkeuze is 21 maart en de definitieve 

keuze leveren de leerlingen op vrijdag 13 mei in. Wisselen is daarna niet meer mogelijk. 

 

Open podium Becoming 
Op 3 februari is het zo ver: Open podium Becoming wordt na jaren nieuw leven in geblazen: 

onderbouwleerlingen krijgen de kans om zichzelf te laten zien en horen tijdens een schitterende 

avond op het podium in de aula. Muziek, dans, slam poetry, stand-up, alles kan en mag op het 

podium van Becoming!  
Leerlingen die mee willen doen kunnen een filmpje van hun act insturen voor 9 januari! Voor vragen 

en filmpjes zijn wij te bereiken via openpodium@gerritvdveen.nl. 
 

 
BOVENBOUW 
 
Lastig kiezen? Bijeenkomst over studiekeuze voor ouders bovenbouwleerlingen 
De laatste schooljaren organiseert het Gerrit van der Veen College samen met het Fons Vitae voor 

ouders van leerlingen in de (voor)examenklassen een workshop met als titel “Ouder als studiecoach” 

met als gastspreker Hermien Miltenburg. Hermien is relatiemarketeer en oudervoorlichter aan de 

Wageningen University. Vanuit haar jarenlange ervaring geeft zij samen met studenten voorlichting 

https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Opmaak-Profielkeuzeboekje-klas-3-2021-2022-lr.pdf
https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Opmaak-Profielkeuzeboekje-klas-3-DAMU-2021-2022-lr.pdf
mailto:openpodium@gerritvdveen.nl
mailto:openpodium@gerritvdveen.nl


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

studiesucces. De workshop zal plaatsvinden op woensdagavond 2 maart op het Fons Vitae (tijdstip 

volgt nog). In februari ontvangen ouders uit de klassen 4/5 havo en 5/6 vwo een mail met de officiële 

uitnodiging. 
 

PWS 
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 31 januari en ze presenteren dit voor hun ouders en leerlingen in 4 

havo en 5 vwo op dinsdag 8 februari 2022 om 19.30 uur. Hiervoor wordt apart een uitnodiging 

verstuurd. 

 

Projectdagen 

Na de toetsweek waren er voor alle leerjaren verschillende activiteiten in het kader van de 

cultuurdagen. Onze leerlingen gingen onder andere naar Foam, het Paleis op de Dam, naar het 

Rijksmuseum en Het Schip, bezochten voorstellingen van IDFA, er gingen groepen naar de Tweede 

Kamer in Den Haag, er waren workshops in school en nog veel meer. Hieronder ziet u een kleine 

impressie van een paar activiteiten. Op onze Instagram-pagina kunt u nog veel meer foto's van de 

cultuurdagen bekijken.  

 

  



  

  

 



 

 

  



 


