
 

   
 

 

 
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. 

 
Belangrijke data 

• In de week van 16 maart: profielkeuze klas 3 

• 19 maart: eindexamenvoorstelling 5H in Theater Perdu 

• 23-27 maart: buitenlandreis 4H en 5V 

• 30 maart: deadline aanvragen herkansing (voor 11:00) 

• 30 maart vanaf 13 uur en 31 maart gehele dag: leerlingen lesvrij ivm leerlingbesprekingen 

• 31 maart: inhaaldag verzuim 

• 1 en 2 april vanaf 15:15: MOL-gesprekken  

• 2 april: eindpresentaties examenleerlingen muziek en beeldend 

• 6 april: herkansingen en inhalen SE’s 

• 7 en 8 april: eindexamenvoorstellingen 6V in Theater Perdu 

• 16 april: ouderinspiratie-avond 

• 12-15 mei: schoolvoorstelling 

• 13 mei: klassenuitje 1B, 2B en 3B 

• 18 – 20 mei: schoolreis klas 3, behalve 3B 

• 20 mei: columnfestival voor alle leerlingen uit 4H 

• 26 mei: leerlingen lesvrij vanaf 12:15 ivm studiemiddag 

• 3, 4 en 5 juni: SE-week 4H en 5V 

• 8-10 juni: DAMU-toetsweek 

• 11 juni: sportdag atletiek voor onderbouw, 4H en 4V 

• 15- 19 juni: toetsweek onderbouw en 4V 

• 16 juni: voor 12:00 deadline aanvragen herkansing SE 

• 18 juni: Cambridge Speaking examen FCE 
• 20 juni Cambridge Examen FCE (onderbouw) 
• 22 juni: herkansingen schoolexamens 4H en 5V 

• 23, 24 en 25 juni: projectdagen en sportdagen 

• 24 juni: Gerrit Festival 
• 26 juni: mentoruitje onderbouwklassen 
• 29 juni: boeken inleveren, volgens rooster 

• 30 juni: diploma-uitreiking 

• 1 juli: eindfeest 

• 3 juli: rapport ophalen 
 
Feestdagen en vakanties 
Goede vrijdag 10 april (anders dan voorgaande jaren is dit een vrije dag) 

Maandag 13 april 2e Paasdag 
Donderdag 23 april t/m dinsdag 5 mei Meivakantie 
Donderdag 21 Hemelvaart  en vrijdag 22 mei vrij 
Vrijdag 3 juli t/m 16 augustus zomervakantie 
  
 
 
 

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


 

   
 

ALGEMEEN 

 
 
Bezoek Japanse delegatie 
Maandag 2 maart was een Japanse delegatie op bezoek 
op het Gerrit. Zij wilden ervaren hoe het er op een 
Nederlandse middelbare school aan toe gaat. In Japan 
wordt het Nederlands onderwijssysteem vaak als 
voorbeeld gegeven en de Nederlandse kinderen worden 
genoemd als de gelukkigste kinderen op aarde. Hoe ziet 
dat er bij ons op school uit? Wat gebeurt er in de lessen, 
hoe is het contact tussen leerlingen en 
docenten/medewerkers, hoe zijn de regels, hoe is de 
manier van omgaan met elkaar? De Japanse delegatie 
bestond uit 6 Japanners die in het Japanse onderwijs 
werkzaam zijn of gaan zijn. Samen met twee tolken 
hebben zij een gesprek met de schoolleiding gehad, 
lessen bezocht, een rondleiding door de school gehad 
en leerlingen gesproken.   
 
 
Mentor-Ouder-Leerling (MOL)-gesprekken   
Op 1 en 2 april vinden weer de gesprekken plaats met leerling, ouder en mentor, de MOL-gesprekken.  
 De verantwoordelijkheid van dit gesprek ligt bij de leerling. In de mentorlessen en tijdens de projectweek vindt 
de voorbereiding van het gesprek plaats. In december hebben we voor het eerst op deze manier de 
oudergesprekken plaats laten vinden. 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. 
We hebben de gesprekken van december geëvalueerd door vragen te stellen aan leerlingen, ouders en 
mentoren. Ouders waren overwegend positief over de vorm van het gesprek. De opmerkingen en 
aanbevelingen uit de evaluatie nemen we mee in de organisatie voor de gesprekken in april. 
Ook nu is de vorm en voorbereiding van de MOL-gesprekken verschillend per jaarlaag. U ontvangt de 
uitnodiging voor de MOL-gesprekken van 1 en 2 april via school of de mentor.   
 
Zorgbrieven en bevorderingsnormen 
Net voor en net na 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 
Begin april zijn er weer MOL-gesprekken. Op deze manier houden wij graag, samen met u, een 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. 
 
Schoolvoorstelling 
"Twee dingen: als je vrienden je iets vragen, dan vraag je je niet af, vind ik dat goed? 
Gebrek aan vertrouwen.  
En als jij je vrienden goed kiest, ga je er van uit dat ze weten wat goed is en wat slecht.  
Vriendschap komt niet vanzelf." 
  
Op dit moment zijn we met 20 leerlingen van het Gerrit hard aan het repeteren voor de schoolvoorstelling 
'Vallen'. Een voorstelling geïnspireerd op het gelijknamige boek 'Vallen' van Anne Provoost. Van dinsdag 12 mei 
t/m vrijdag 15 mei spelen we 'Vallen' op het Gerrit van der Veen. U bent van harte welkom om onze spelers te 
komen bewonderen. - Anna Boelens en Zoscha van Erkel 
 
 
 
  

mailto:info@gerritvdveen.nl
https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Bevorderingsnormen-2019-2020.pdf


 

   
 

Vrijdagsessies: live muziek 
Nieuw op het Gerrit: op elke reguliere lesdag op 
vrijdag is er tijdens de 1e pauze van 11.05 tot 11.30 
live muziek: de vrijdagsessies. 

 
De vrijdagsessies zijn low profile muziekoptredens 

van leerlingen in de A-hal van de school. 
 
Elke keer 2 á 3 acts in 25 minuten. Alle leerjaarlagen 
doen mee. Een mooie manier om te zien wat er 
gebeurt in de muzieklessen én om ervaring op te 
doen in optreden voor publiek. 
Arnold Schellens 

 
 
Ouderinspiratieavond 16 april 2020  
Heel graag nodig ik u alvast uit voor de tweede ouderinspiratieavond dit schooljaar op donderdag 16 april 
aanstaande van 19.30 tot maximaal 21.30 uur.  
Op deze avond wil ik u – samen met een aantal collega’s – een kijkje laten nemen in de keuken van de school 
en de klas/les. Een aantal docenten zal u meenemen in wat zij in de les doen en ontwikkelen en hoe zij bezig 
zijn met onderwijs en onderwijsvernieuwing. Ik zal de avond inleiden en vervolgens is het woord aan de 
docenten en zult u ook actief betrokken worden.  
We zijn als school volop in ontwikkeling en ik realiseer mij maar al te goed dat u daar als ouder(s)/verzorger(s) 
en dat onze leerlingen daar soms nog maar weinig van merken of meekrijgen. Graag willen wij daarom een 
aantal ontwikkelingen met u delen en u meenemen op onze reis. Waar zijn we mee bezig, wat zijn we aan het 
doen, waarin ontwikkelen, leren en experimenteren we?   
U bent alvast van harte uitgenodigd dus reserveer donderdag 16 april in de agenda. Later volgt nog de officiële 
uitnodiging.  
Jan Willem Dienske, rector 
 
Inhaaldagen ongeoorloofd verzuim 
Op 31 maart is een inhaaldag verzuim voor leerlingen die de uren niet in de weken voorafgaand aan de dag 
ingehaald hebben. We zouden het heel fijn vinden als u ook samen met uw kind in Magister kijkt naar 
ongeoorloofde absenties en te laat komen en samen een inhaalplan opstelt. We kunnen uw hulp goed 
gebruiken! De regels met betrekking tot inhalen zijn als volgt: met één uur inhalen werken leerlingen 2 L’etjes 
weg. Een ongeoorloofde absentie afhandelen betekent 2 uren inhalen. Alvast hartelijk dank. 
 

 
ONDERBOUW 
 
Let's charge!  
In de week van 16 t/m 20 maart worden de brugklassers vanuit het Ouder- en Kindteam (OKT) in de pauzes 
benaderd rondom het thema: hoe zorg je goed voor je zelf oftewel; Let's charge! Het OKT wil deze pilot starten 
omdat ze zien dat de overstap van leerlingen van het PO naar het VO erg groot is (en wil hen daar een beetje 
bij ondersteunen). Het thema zal worden opgedeeld in sub thema's zoals; gezondheid, leren & ontwikkelen, 
sociale media, identiteit en vriendschap. In de aula, achter een marktkraam zullen de jeugdarts, 
verpleegkundige en de ouder- en kindadviseurs in wisselende samenstelling de brugklassers te woord staan 
voor informatie, vragen, een spel of een quiz.  

 
Steunlessen Engels (DEVA) 
In periode 3 start er weer een nieuwe reeks steunlessen Engels voor de eerste en de tweede klas. Eenmaal 
opgegeven betekent de gehele periode (periode 3) verplicht naar de steunles. Opgeven gebeurt in principe in 
overleg met de leerling. Mocht u graag willen dat uw kind steunles volgt, dan kunt u dit doorgeven aan de 
leerjaarcoördinator van uw kind. Voor de 1ste klas en 2 havo is dit Bianca Timman en voor 2 vwo is dit Dienke 
Veenstra. 
 
Klassenindeling leerjaar 2  
In leerjaar 2 worden de huidige eerste klassen opnieuw ingedeeld. 
Havo: er komen drie 2-havo klassen. Leerlingen die nu in klas 1 zitten mogen opgeven met wie ze het liefst in 
de klas willen zitten (groepjes van 3 of 4). Door de leerjaarcoördinatoren wordt gekeken of sommige 
combinaties wel verstandig zijn. Vervolgens worden de klassen zo evenwichtig mogelijk ingedeeld. 



 

   
 

Vwo: er komen twee 2-vwo klassen. De 1-vwo klas wordt opgesplitst, hier worden vervolgens de leerlingen die 
uit 1-H/V naar 2-vwo gaan bijgevoegd. Ook hier wordt e.e.a. zo evenwichtig mogelijk ingedeeld. 
De klassenindeling is pas aan het einde van de zomervakantie zichtbaar voor leerlingen. De indeling is dan 
definitief tenzij er zeer zwaarwegende redenen zijn om een leerling toch nog over te plaatsen. 
DAMU: Deze leerlingen zitten t/m klas 3 in dezelfde klas. In klas 2 is het nog een H/V-klas waarbij leerlingen 
cijfers op 2 niveaus krijgen. Aan het eind van de tweede klas wordt er gedetermineerd op basis van het 
overgangsrapport. In de derde klas volgen de leerlingen ofwel de havo-route ofwel de vwo-route in 3B. 
 
Schoolreis klas 3  
Op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 mei gaan onze derdeklassers weer op kamp. Ze mogen kiezen 
tussen het kunstkamp in Zeeland en het survivalkamp met veel sportactiviteiten in de Ardennen. In de week van 
16 maart worden de leerlingen in de klas geïnformeerd over de verschillende kampen en op 28 maart opent de 
inschrijving op Magister. Voor de inschrijving geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. U wordt binnenkort 
via de mail nader geïnformeerd. 

 
 
Profielkeuze in de derde klas 
Alle derdeklassers maken in maart een keuze uit vier profielen. Dit zijn de vakken die ze in de bovenbouw gaan 
volgen en waarin ze eindexamen gaan doen. Ieder profiel sluit aan op bepaalde vervolgopleidingen in het Hoger 
Beroepsonderwijs (HBO) en Wetenschappelijk Onderwijs (WO). Alle informatie over de profielen en het 
keuzeproces op onze school staat vermeld in de profielwijzer, een boekje dat aan alle derdeklasleerlingen is 
uitgedeeld. U kunt dit ook hier vinden.  

  
De afgelopen maanden hebben de leerlingen zowel in het mentoruur als thuis gewerkt met het 
profielkeuzeprogramma AMN.  Dit biedt veel informatie over mogelijke vervolgopleidingen en daarmee 
verbonden beroepen. Via een aantal testen werden ze bovendien aan het denken gezet over hun interesses en 
capaciteiten. We hopen dat de onlangs georganiseerde beroepenmarkt hen verder op weg hebben geholpen.  

          
 
Inmiddels hebben de docenten hun adviezen in Magister geplaatst, zodat leerlingen deze in hun besluitvorming 
kunnen betrekken. In de week van 16 maart kiezen de derdeklassers hun profiel en in april krijgen ze het 
profielkeuzeformulier, met eventueel een advies, mee naar huis om door de ouders te laten ondertekenen.  
Voor vragen kunt u terecht bij de mentor en voor complexere vragen bij onze decaan, Bert Menkveld, 
b.menkveld@gerritvdveen.nl 
 

https://gerritvdveen.nl/decanaat-1/#1497362171987-38162bcb-5cf5d7cf-e506
mailto:l.blankers@gerritvdveen.nl
mailto:l.blankers@gerritvdveen.nl


 

   
 

 
 
BOVENBOUW 
 
Examenjaar 
Voor leerlingen in het eindexamenjaar worden de komende weken zeer spannend. Leerlingen met een kunstvak 
hebben eindpresentaties. Na de laatste SE-week in maart is er voor alle leerlingen in 5 havo en 6 vwo nog een 
mogelijkheid om twee vakken te herkansen.  
Van 14 tot en met 22 april zijn er geen lessen, maar examentrainingen in de aula voor alle examenleerlingen. 
Op donderdag 7 mei start het Centraal Examen. Hopelijk gaat dat allemaal goed en dan nodigen we de ouders 
uit voor de diploma-uitreiking op dinsdag 30 juni. 
 
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 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. 
In juni én in de eerste schoolweek van 2020-2021 zijn er werkdagen. In het eindexamenjaar presenteren alle 
leerlingen hun PWS aan ouders en belangstellenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expositie en Presentatie avond eindexamenklassen Muziek en Beeldend 
 

Donderdag 2 april wordt een bijzondere dag.  
Dan zullen de eindexamenleerlingen van de kunstvakken muziek en beeldend hun presentaties 

geven in de vorm van concerten en een tentoonstelling. Leerlingen met het kunstvak muziek 
presenteren hun eindexamencompositie en leerlingen met het kunstvak beeldend exposeren hun 3-D 

en 2-D werk. 
 

Blok 1: 16:00 tot 17:30 uur: Presentaties in de aula: muziekleerlingen havo 5 

Blok 2: 17:30 uur tot 19:00 uur:  Opening expositie in de B-Hal en gang leerlingen beeldend havo 5 en 6 vwo, 

onder het genot van hapje en een 0%-tje! 

Blok 3  19:00 tot 21:00 uur: Presentaties in de aula: muziekleerlingen 6 Vwo 
 

Arnold Schellens en Sjmoedla Fiedler 

 

   
 
 
 


