
 

 
Nieuwsbrief maart  

Periode 3   

 

Beste ouders en verzorgers,  

Hier is alweer de derde en laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Hieronder vindt u een opsomming 

van belangrijke data en een toelichting op een aantal activiteiten. Een compleet overzicht vindt u in 

de jaarplanning. Hoe het jaar verder verloopt wat betreft activiteiten, weten we niet. Daarom zijn de 

uitjes van de verschillende jaarlagen en klassen onder voorbehoud.  

Belangrijke data 

• 18 maart: SE muziek en opening tentoonstelling beeldend 

• 22 maart: 12 uur deadline aanvragen herkansing 5H en 6V 

• 22 maart: lesvrij vanaf 13.00 uur ivm leerlingbesprekingen 

• 23 maart: lesvrij ivm leerlingbesprekingen  

• 23 maart: optredens examenleerlingen 5H theater 

• 24 en 25 maart: MOL-gesprekken  

• 29 en 30 maart: herkansingen examenleerlingen  

• 7 april: examenuitvoering 6vwo theater 

• 13 april: lesvrij in verband met studiedag 

• 19 april: voor 11 uur: inleveren dossierkaarten 

• 23 april: biologieleerlingen 5V: bezoek aan Artis 

• 12 mei: deadline inleveren ondertekend profielkeuzeformulier 

• 21 mei: uitje 2B en 3B 

• 1 juni: stranddag eindexamenleerlingen 

• 1 juni: voorspeelavond muziekleerlingen onderbouw 

• 3 juni: sportdag atletiek leerlingen onderbouw en klas 4 

• 8 juni: leerlingen lesvrij in verband met studiedag 

• 10-16 juni: SE-week 4H en 5V en DAMU-leerlingen 

• 21-25 juni: toetsweek onderbouw en 4V 

• 23 juni voor 12 uur: aanvragen herkansing 4H en 5V 

• 29 juni – 1 juli: sportdagen + toetsen bespreken 

• 2 juli: klassenuitjes onderbouwklassen 

• 5 juli: boeken inleveren volgens rooster 

• 6 en 7 juli: diploma-uitreiking  

• 9 juli: rapport ophalen 
 

Feestdagen en vakanties 
Maandag 5 april: Tweede Paasdag 
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei: meivakantie 
Donderdag 23 mei: Hemelvaartsdag plus vrijdag 24 mei: vrije dag 
Maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus zomervakantie 

  

 

 

https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Leerlingenplanning-20-21.pdf


ALGEMEEN 

Gastgezinnen gezocht 
De Nationale Balletacademie op zoek naar nieuwe gastgezinnen voor leerlingen die van ver komen 

en een lange reistijd hebben en voor leerlingen die vanuit het buitenland komen. Op een gemiddelde 

dag gaan de leerlingen eerst naar school en daarna naar ballet. De dag eindigt meestal rond 18:00 of 

19:00 uur. Sommige van de leerlingen wonen op een afstand die in het weekend en/of in de 

schoolvakanties te bereizen is, anderen kunnen slechts twee keer per jaar naar huis. De leerlingen 

zijn stuk voor stuk gedreven en gemotiveerd. Heeft u een plek over voor iemand of kent u iemand die 

een leerling in huis kan nemen? Dan kunt u contact opnemen met Wendy Tadrous-Paulusma: 

wendy.tadrous-paulusma@ahk.nl 
 

Wanted: leden voor de licht –en geluidclub 
Houd jij van aanpakken, vind je het leuk om met andere leerlingen een evenement op school te 

faciliteren, wil je iets nieuws leren of ben je gewoon geïnteresseerd in techniek? Dan is de licht- en 

geluidclub wat voor jou!  
Normaal gesproken is er na de eerste periode een knaller van een onderbouwfeest, vervolgens een 

spetterende kerstviering en daarna tal van inspirerende en uitdagende muziek - en 

theatervoorstellingen. Stuk voor stuk evenementen waarbij de licht- en geluidclub achter de schermen 

een grote bijdrage levert. Ze verzorgen al het licht, geluid en andere podium-artiestenzaken (stage) door 

middel van de op - en afbouw plus de productie zelf natuurlijk! In de afgelopen drie jaar is er een heel mooi, 

gezellig en ook serieus en kwalitatief hoogwaardig team opgebouwd. Klinkt dit je als muziek in de oren? 

Meld je dan gauw aan via lichtengeluidgvdv@gmail.com of stuur een bericht via Teams naar Tiest van 

Woerkom. 
Oh ja! Misschien kun je al heel snel aan de bak! Binnenkort zijn er namelijk de muziekoptredens en 

theatervoorstellingen van 5 havo en 6 vwo. Mooie kans om te komen kennismaken en natuurlijk je 

handen uit de mouwen te steken. 

Mentor-Ouder-Leerling (MOL)-gesprekken   
Op 24 en 25 maart vinden weer de gesprekken plaats met leerling, ouder en mentor, de MOL-

gesprekken.  
Dit is een gesprek waarbij de leerling de regie voert. Hij of zij geeft aan welke onderwerpen worden 

besproken. Voor de onderbouw zijn de gesprekken voorbereid tijdens de mentorlessen en de 

projectweek. Het idee hierachter is om het eigenaarschap voor het leerproces meer bij de leerling te 

leggen en de leerling meer te laten reflecteren op het eigen functioneren en de eigen resultaten. U 

ontvangt de uitnodiging voor de MOL-gesprekken via school of de mentor.   

Zorgbrieven  
Voor de voorjaarsvakantie zijn de eerste zorgbrieven verstuurd aan leerlingen die op dat moment op 

doubleren of bespreken staan. We hopen dat u samen met uw kind de komende maanden aan de 

slag gaat om te bekijken hoe uw kind de resultaten kan verbeteren. U kunt in Magister de resultaten 

en aanwezigheid van uw kind volgen. Lukt het niet om in te loggen? Klik dan op wachtwoord 

vergeten. Lukt het dan nog niet, dan stuurt u een mail naar info@gerritvdveen.nl 

Met de zorgbrief houden wij graag, samen met u, vinger aan de pols en hopen we niet voor 

onaangename verrassingen te komen te staan aan het eind van het schooljaar. Als u eerder een 

vraag heeft over de resultaten op school, kunt u terecht bij de mentor van uw kind. In de maand mei 

volgt nog een zorgbrief. U vindt de bevorderingsnormen hier. 

 
Projectdagen 
Eindelijk weer wat leven in de brouwerij! Vorige week hebben onze leerlingen tijdens de projectdagen 

veel verschillende activiteiten gedaan. Zo hadden de tweedeklassers kunstdagen, zowel online als op 

school, liepen de eersteklassers filmend door de school terwijl de derdeklassers online lessen kregen 

over liefde. En goed nieuws voor onze vierdeklassers: zij weten dankzij de lessen van Moneyways nu 

precies hoe ze met geld om moeten gaan. Verder werd er live een bezoek gebracht aan een 

voorstelling van de Toneelmakerij en schreven de leerlingen van 4havo columns.  Tot slot was er voor 
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alle jaarlagen een aangepaste sportdag vol met leuke activiteiten die ook op anderhalve meter 

kunnen worden beoefend.  
Bij deze willen we de ouders én ook leerlingen die op het laatste moment insprongen nogmaals 

hartelijk danken. Dankzij u hebben onze leerlingen een afwisselende en inspirerende dagen gehad. 

We zijn blij en trots dat we uiteindelijk zo’n groot aanbod hadden: van dansworkshops tot 

fotografielessen en van zijdeschilderen tot een workshop slam poetry. 

 

 



Bijspijkerlessen 
Vanaf de week van 22 maart gaat er voor de onderbouw weer een nieuwe reeks bijspijkerlessen voor 

de vakken wiskunde, Nederlands en Engels van start. De indeling gebeurt op basis van volgorde van 

inschrijving. Er is beperkt plek. U en uw kind hebben via de mail een link voor de inschrijving van de 

lessen. De deadline voor het inschrijven is aanstaande vrijdag om 12 uur. Inschrijven lukt alleen met 

het school-account van uw kind. 

Examenjaar 
Voor leerlingen in het eindexamenjaar worden de komende weken zeer spannend. Het centraal 

eindexamen gaat door. Op dinsdag 29 en woensdag 30 maart zijn de herkansingen. Er zijn drie 

herkansingen mogelijk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo. Tot de meivakantie is er de tijd om in de 

lessen alle stof voor het examen te herhalen en extra te oefenen. In de weekenden van 3 en 4 april 

en 10 en 11 april zijn er examentrainingen aangeboden door school en georganiseerd door 

Eindsprint. 
Leerlingen met een kunstvak hebben de komende weken hun eindpresentaties. Op 18 maart zijn de 

voorstellingen van muziek havo en vwo en ook de opening van de tentoonstelling van beeldend in de 

B-hal. De theatervoorstellingen zijn op 23 maart (havo) en 7 april (vwo). Alle voorstellingen zijn te 

volgen via een livestream voor ouders, omdat er geen publiek mag zijn. 

PWS voor 4H en 5V 
Onderdeel van het eindexamen is het doen van een onderzoek en dat beschrijven: het 

profielwerkstuk (PWS). Alle leerlingen uit 4 havo en 5 vwo starten de komende periode met hun PWS. 

De aftap is geweest tijdens de projectweek. De leerlingen kiezen een onderwerp dat past bij hun 

profiel en ze gaan aan het werk met een begeleider/docent van school. Voor het onderzoek moet 80 

uur verantwoord worden. In mei en juni zijn er eerste contactmomenten met de begeleiders. Het PWS 

is opgenomen in het PTA, dus de leerlingen moeten gestart zijn met het onderzoek voor de overgang 

naar volgend jaar. In het eindexamenjaar presenteren alle leerlingen hun PWS. 

Bezoek Artis 
Als Artis weer open is gaan leerlingen uit 4 havo en 5 vwo die biologie hebben naar Artis voor een 

practicum. Dit PO is onderdeel van het PTA. Leerlingen kiezen een dier en beschrijven analyseren 

het gedrag.  

Schaduwverkiezingen 
De docenten maatschappijleer organiseren schaduwverkiezingen voor de leerlingen in 4 havo en 4 

vwo. De leerlingen kunnen online hun stem uitbrengen op hun favoriete partij.  

  


