
  

  
Nieuwsbrief maart   

Periode 3    

  

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,   

Hier is alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. De agenda ziet er voor de komende weken 
goed gevuld uit nu alles weer kan en mag. Er staan allerlei leerzame, interessante en mooie 
activiteiten op het programma. U als ouder bent gelukkig ook weer van harte welkom op school voor 
MOL-gesprekken, maar ook om naar optredens en exposities te komen. Tot gauw!   

Belangrijke data  

• 15 en 16 maart: toetsen en SE’s inhalen 
• 17 maart: schoolexamen muziek en beeldend 

• 18 maart: voor 12 uur deadline aanvragen herkansing 5 havo en 6 vwo 

• 21 maart: inleveren voorlopige profielkeuze  

• 25, 28 en 29 maart: herkansingen 5 havo en 6 vwo 

• 30 en 31 maart: MOL-gesprekken op uitnodiging van de mentor 

• 1 april: examenvoorstelling theaterleerlingen 5 havo 
• 5 april: examenvoorstelling theaterleerlingen 6 vwo 

• 13 mei: inleveren definitieve profielkeuze 

• 17 en 19 mei: scènes theaterleerlingen 4 havo en 5 vwo 

• 24 mei: om 19:30 uur voorspeelavond muziekleerlingen 
• 25 mei: stranddag examenleerlingen 

• 31 mei: sportdag atletiek voor leerlingen tot en met klas 4 

• 1 t/m 3 juni: kamp klas 3 

• 7 juni: leerlingendag Kunst & Cultuur klas 1 & 2 
• 8 juni: Open Studio’s 1A en 1B van 17:00 – 19:00 uur Moreelsestraat 
• 14 t/m 21 juni: SE-week en toetsweek DAMU-leerlingen 

• 27 juni t/m 1 juli: toetsweek 4 vwo en onderbouw 

• 29 juni: voor 12:00 uur aanvragen herkansingen 4 havo en 5 vwo 

• 4 juli: schoolfeest 

• 5 juli: diploma-uitreiking 5 havo om 14:00 uur 

• 6 juli: diploma-uitreiking 6 vwo om 14:00 uur 

• 7 en 8 juli: cultuurdagen 

• 11 juli: boeken inleveren 
Een uitgebreid overzicht van alle activiteiten, vindt u hier. 

Lesvrije (mid)dagen 
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: maandag 28 
maart vanaf 13:05 uur, dinsdag 29 maart, 12 april, 21 juni (voor onderbouwleerlingen en klas 4), 4 juli 
en 12 t/m 14 juli. 

Feestdagen en vakanties  
Maandag 18 april: Tweede Paasdag  
Maandag  25 april t/m vrijdag 6 mei: meivakantie  
Donderdag  26 mei: Hemelvaartsdag plus vrijdag 27 mei: vrije dag  
Maandag        6 juni: Tweede Pinksterdag 
Maandag   18 juli t/m vrijdag 26 augustus: zomervakantie  

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


ALGEMEEN  

 

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 onaangename 
verrassingen aan het eind van het schooljaar te voorkomen. 
Als u eerder een vraag heeft over de resultaten en het welbevinden op school, kunt u terecht bij de 
mentor van uw kind.  
Voor de meivakantie volgt nog een actuele zorgbrief als uw kind niet voldoende staat om bevorderd te 
kunnen worden. U vindt de bevorderingsnormen hier.    

 

Ondersteuningslessen  
Vanaf volgende week start de laatste ronde ondersteuningslessen. De leerlingen hebben zich weer 
net als de vorige keer in samenspraak met de mentor op kunnen geven de afgelopen weken. We 
hebben geprobeerd de roosters zo sluitend en zo prettig mogelijk te maken. In veel gevallen is dat 
gelukt, in sommige gevallen hebben we de uren helemaal aan het eind van de dag moeten plannen. 
We hopen dat onze leerlingen er weer veel aan gaan hebben. Mocht uw kind ingedeeld zijn voor een 
les, dan krijgt u hierover aanstaande maandag een mail. Leerlingen die aanstaande maandag al een 
les hebben, krijgen hierover een bericht via Teams en later een mail. We hebben helaas nog niet alles 
rond kunnen krijgen, hier gaan we de komende week mee bezig. De lessen zijn verplicht voor de 
leerlingen die ingedeeld zijn. Voor de examenleerlingen is het schooljaar nog maar kort, zij kunnen na 
de meivakantie buiten het rooster om de laatste afspraken met de bijlesdocent maken.  

Filosofie: elke woensdagmiddag zit er in het lokaal naast mediatheek student filosofie Timon Boot die 

de leerlingen graag helpt met het vak. Mocht uw kind hulp willen hebben van Timon, dan kan hij of zij 
bij hem langslopen.  

 

TopTutors 
Sinds enkele jaren heeft het Gerrit van der Veen College een 
samenwerking met TopTutors. De bijlessen van TopTutors 
worden gegeven door voornamelijk oud-leerlingen van de school. 
Zij zijn bekend met de school, de docenten en de gebruikte 
boeken en geven allemaal bijles in hun eigen interesse- en 
kennisgebied. 
TopTutors is een landelijke organisatie, die samenwerkt met ruim tachtig middelbare scholen. Deze 
samenwerking zorgt ervoor dat ze veel geschikte studenten kunnen bereiken om bijles, thuis of 
bijvoorbeeld op school, te geven. Er zijn geen pakketvormen of minimale afnamen in het aantal 
bijlessen; iedere leerling heeft namelijk zijn of haar eigen ondersteuningsbehoefte. Een bijles kost 
€17,50 per klokuur en kan op school, maar ook thuis of online plaatsvinden. Daarnaast wordt er een 
eenmalig bedrag van €15,- aan bemiddelingskosten gerekend per schooljaar. Dit wordt pas gerekend 
als daadwerkelijk bijlessen gegeven zijn.  
Bent u op zoek bijlessen voor uw kind? Ga dan naar www.toptutors.nl of meld uw zoon of dochter 
direct aan via het online inschrijfformulier. Hierbij selecteert u locatie Amsterdam (Gerrit van der Veen 
College). Bij vragen kunt u contact opnemen met de Managing Tutor van onze school, Jaelynn Franke 
(jaelynnfranke@toptutors.nl).  

 

 

mailto:info@gerritvdveen.nl
https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Bevorderingsnormen-2021-2022.pdf
https://www.toptutors.nl/ik-wil-bijles-geven/
https://secure.bijlesportal.nl/toptutors/account/register/
mailto:jaelynnfranke@toptutors.nl


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 bekostigen? Dan 

zijn er het Jongerencultuurfonds en het Jeugdfonds 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. Door de 

coronacrisis zijn veel gezinnen er financieel 

op achteruit gegaan, maar het aantal 

aanvragen bij bijvoorbeeld het Jeugdfonds 

Sport is gedaald. Schroom dus niet om contact op te nemen. Neem voor 

meer informatie contact op met de leerjaarcoördinator (info@gerritvdveen.nl).  

 

 

Decanennieuws  
Voor de leerlingen uit klas 3 nadert een spannend moment: zij leveren uiterlijk 21 maart hun 
voorlopige profielkeuze in. Tijdens de leerlingbesprekingen vergaderen we over de keuzes en 
eventuele feedback op de profielkeuze koppelt de mentor tijdens de MOL-gesprekken terug. De 
definitieve profielkeuze leveren de leerlingen op 13 mei in. In ons profielkeuzeboekje lezen de 
leerlingen meer over de verschillende profielen en mogelijkheden.  
Voor de leerlingen in 4 havo en 5 vwo zijn er op 17 en 18 mei de 4strax-avonden, dat zijn 
voorlichtingsavonden op de Hogeschool van Amsterdam waarbij allerlei universiteiten en hogescholen 
komen vertellen over hun opleidingen. Deelname is voor alle leerlingen in 4 havo en 5 vwo verplicht.  
 
Naast de voorlichting van 4strax organiseren de hogescholen en 
universiteiten zelf ook tal van open dagen en meeloopdagen. 
Wanneer deze zijn, vindt u op deze site. In de decanenkamer op 
school hebben we studiekeuzegidsen van MBO, HBO en 
universitaire opleidingen. Leerlingen zijn altijd welkom om erin te 
komen bladeren.  
Een aantal weken terug heeft Hermien Miltenburg de 
oudervoorlichting ‘ouder als studiecoach’ gegeven aan de ouders 
van de bovenbouwleerlingen. Op 16 maart geeft zij een 
oudervoorlichting over de financiële kant van studeren. Aanmelden 
kan hier. 
Wie in 5 havo of 6 vwo zit en volgend jaar aan een vervolgstudie 
gaat beginnen, moet zich voor 1 mei aanmelden voor een of 
meerdere opleidingen op Studielink.nl. Alleen dan hebben de 
leerlingen recht op een toelating en een studiekeuzecheck en 
toelating. Wie zich na 1 mei aanmeldt, kan geweigerd worden. 
Switchen binnen de vier opgegeven opleidingen kan tot 31 
augustus, dat is handig voor leerlingen die twijfelen. Voor het 
aanmelden voor een studie heb je je DigiD nodig. Zorg dus dat je 
deze tijdig hebt (en het wachtwoord nog weet). 
De deadline voor de numerus fixus-opleidingen is inmiddels 
verstreken, de leerlingen die zich daarvoor hebben aangemeld zijn 
op dit moment bezig met de toelating. Super spannend, wij duimen! 

  

mailto:info@gerritvdveen.nl
https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Opmaak-Profielkeuzeboekje-klas-3-2021-2022-lr.pdf
https://www.studiekeuze123.nl/
https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Opmaak-Profielkeuzeboekje-klas-3-2021-2022-lr.pdf


Voorspeelavond muziekleerlingen 24 mei 
Vlak voor de voorjaarsvakantie konden we alweer de tweede voorspeelavond muziek van dit 
schooljaar in de aula meemaken. Gezien de afgelopen twee jaar was dat een ongekende luxe.  

Want optreden is voor een podiumvak als muziek een essentieel 

onderdeel in de ontwikkeling van onze leerlingen. Op dinsdagavond 

24 mei staat de derde en laatste voorspeelavond van dit schooljaar 

gepland. Tijdens deze avond geven de leerlingen uit de derde, vierde 

en de vijfde klas optredens in de aula.  

Voor de leerlingen van klas drie wordt dit de tweede uitvoering op dit 

podium. De leerlingen van klas 5 vwo zullen uitsluitend eigen 

composities gaan spelen deze avond. Zoals gebruikelijk wordt het 

geluid en licht verzorgd door onze eigen leerlingencrew. De sfeer en 

opkomst was bij de vorige edities heel goed, de leerlingen speelden 

voor een volle zaal en een enthousiast publiek. Wij gaan voor weer 

een topavond! U bent van harte welkom om te komen kijken! 

Vanaf dinsdag 22 maart wordt ook weer een begin gemaakt met de 

pauze/flitsconcerten in de A- hal. 

 

ONDERBOUW  

Sexting en Grooming klas 1 
‘Sexting & Grooming’ is een voorlichting die vaak gegeven wordt aan leerlingen van de eerste klas van 
het voortgezet onderwijs. Het doel van de voorlichting ‘Sexting & Grooming’ is het vergroten van 
kennis over en bewust zijn van de risico’s van sociale media. De voorlichting bestaat uit een 
interactieve les met pakkend filmmateriaal over de risico’s van sociale media. Leerlingen krijgen 
handige tips en tools om sociale media leuk en veilig te houden. De les duurt anderhalf uur en wordt 
tussen 5 en 8 april op school gegeven door twee ervaren voorlichters van Qpido. De mentoren zullen 
hierbij zo veel mogelijk aanwezig zijn. Wellicht ontstaan er naar aanleiding van deze voorlichting 
goede en interessante gesprekken aan de keukentafel. 
 

Kamp klas 1 
Vorig schooljaar was alles anders, daardoor konden onze 
gebruikelijke schoolreisjes niet doorgaan. Gelukkig is het ons op de 
valreep van het schooljaar nog gelukt om met de eerste klas t/m 4 
havo en 5 vwo naar Buitenkunst te gaan. Na het denderende 
succes van vorig jaar hebben we dit jaar besloten om als 
brugklaskamp weer naar Buitenkunst te gaan. Op Buitenkunst 
volgen de leerlingen de hele dag artistieke workshops binnen 
verschillende kunstdisciplines. Tussendoor wordt er gespeeld en 
gezwommen en 's avonds sluiten we af met levend stratego, een 
pubquiz of een disco. De medewerkers van Buitenkunst verzorgen 
elke dag een heerlijk ontbijt, lunch en avondeten. De leerlingen 
hoeven enkel een tentje, slaap- en zwemspullen en hun goede 
humeur mee te nemen! Dat komt vast goed want het kamp zal 
plaatsvinden op 6, 7 en 8 juli, vlak na de laatste toetsweek. Op 
deze manier kunnen de leerlingen nog even stressvrij kunst en 
vrienden maken om vervuld de zomervakantie in te gaan! Nadere 
informatie volgt. 
 

 

 



Kamp klas 3 
Begin juni gaan onze derdeklassers drie dagen op kamp! De leerlingen kunnen kiezen tussen een 
kunstkamp in Zeeland of een survivalkamp in de Ardennen. Op het kamp in Zeeland maken de 
leerlingen kunst die geïnspireerd is op het Zeeuwse landschap. Er zijn workshops van plaatselijke 
kunstenaars en van onze eigen kunstdocenten (theater, beeldend en muziek), en op de laatste 
ochtend is er een feestelijke presentatie aan elkaar. Ze verblijven in het CJV kamp in Renesse, in 
houten slaaphutjes, aan zee. We koken zelf! Dit kamp is speciaal voor kunstliefhebbers. 
Ben jij sportief en een echte avonturier? Dan is dit het Ardennenkamp zeker wat voor jou! We reizen 
naar de Ardennen waar we in twee groepen verschillende sportieve activiteiten gaan doen. Onder 
andere kajakken, mountainbiken, klimmen en abseilen komen aan bod! We gaan back to basic! We 
overnachten in tentjes en koken zelf onze maaltijden. ’s Avonds spelen we spelletjes en maken we 
muziek bij het kampvuur, als je daar tenminste nog energie voor hebt.  

 

BOVENBOUW 

 
Profielwerkstuk  
Op 8 februari presenteerden de leerlingen van 5 havo en 6 
vwo hun profielwerkstuk. Er kwamen mooie onderwerpen en 
onderzoeken langs: dromen, criminaliteit in Amsterdam, het 
maken van een fototentoonstelling. 
Tijdens de cultuurdagen zijn de voorexamenklassen gestart 
met hun PWS. Ze hebben les gehad in het kiezen van het 
onderwerp en het formuleren van een hoofd- en deelvraag. 
De komende maanden gaan ze in duo's verder met een 
onderwerp passend bij hun profiel. 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 de leerlingen hun PWS.  

Hier vind je de handleiding voor het PWS.  

 

Examenjaar/examentrainingen 
Voor de leerlingen in 5 havo en 6 vwo zit de laatste 
toetsweek erop. Op 25, 28, 29 maart zijn de 
herkansingen van de schoolexamens voor de 
examenklassen. Ook dit jaar zijn er drie herkansingen 
mogelijk. Daarna kunnen de leerlingen in de lessen 
alle stof herhalen en oefenen.  
Op 2/3 en 9/10 april is er een weekend 
examentraining, aangeboden door school en 
georganiseerd door Eindsprint. Het centraal examen 
start op donderdag 12 mei.  

 

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


Examens kunstvakken  
Op donderdag 17 maart aanstaande is het dan zover: de 
examenkandidaten laten zien en horen wat zij de afgelopen twee 
jaren hebben gedaan bij Kunst Muziek en Kunst Beeldend. Dat 
resulteert voor muziek in een aantal spectaculaire optredens van 5 
havo in de aula vanaf 16.00 uur. Om 17.30 uur opent de 
eindexamenexpositie van leerlingen van Kunst Beeldend. Deze is te 
zien in de hal en de gang op de begane grond. Dit alles onder het 
genot van een hapje en een drankje en met medewerking van een 
muzikaal combo uit 5 vwo! We zijn heel benieuwd wat daar allemaal 
tentoongesteld zal gaan worden. In ieder geval zal het zijn uitgevoerd 
in allerlei verschillende technieken en het zal gaan over 
uiteenlopende thema's. En er is zowel twee- als driedimensionaal 
werk te zien. Spannend! Om 19.30 uur staan de leerlingen muziek 
van 6 vwo te trappelen om op te treden in de aula. Dit belooft weer 
een bijzonder mooie avond te worden, dus komt allen! 

 
 

Theatervoorstellingen 
In april presenteren de eindexamenleerlingen theater hun werk. Op 1 april zijn de leerlingen uit 5 havo 
en 5 vwo aan de beurt in de mooie theaterzaal van het Spinoza Lyceum. Ze laten daar hun eigen 
gemaakte scènes aan het publiek zien.  
De leerlingen van 6 vwo spelen de voorstelling die ze samen hebben gemaakt in theater Perdu. Komt 
u kijken? We laten de ouders van de spelers binnenkort weten hoe u kaartjes kunt reserveren 

 

Cultuurdagen 9, 10 en 11 maart 
Wat hebben Knabbel & Babbel, een galerie in New York en lastige Italianen met Amsterdam te 

maken? Waar ligt het graf van Rembrandts vrouw Saskia, hoe zit het met geroofde kunst uit Indonesië 

en waar vind je zogenaamde ‘struikelsteentjes’? Wat is zeefdrukken eigenlijk, hoe maak je een 

bijzonder portret van je klasgenoot en kun je met de iPad wel een echte documentaire maken? Wat 

zijn de gevaren van Social Media, hoe ga je om met geld en – even terug in de tijd - wat deden de 

Romeinen in Xanten? Dit en nog veel meer is aan bod gekomen tijdens de 2e serie cultuurdagen van 

dit schooljaar. Na een week lang blokken voor toetsen en SE's, hebben onze leerlingen de afgelopen 

dagen leerzame, inspirerende en gezellige activiteiten gehad. Als cultuurprofielschool vinden we het 

belangrijk dat onze leerlingen worden uitgedaagd hun verbeeldingskracht te gebruiken en vorm te 

geven. En dat kan op allerlei manieren. We bieden tijdens de cultuurdagen dan ook een uiteenlopend 

scala van activiteiten aan, die in de meeste gevallen ook nog eens aansluiten bij de verschillende 

profielen (bovenbouw) en vakken.  

 
 

            
 



   
  
 
 

 
 
   
 

   
 
 



  
 

 

  
 

 

  
 

 

 


