
 

 

Nieuwsbrief periode 1    schooljaar 2022-2023 

    

Beste leerlingen en ouders, 

De kop is er af. De eerste schoolweek zit er weer op. Alle leerlingen van klas 1 tot en met 4 hebben 

vorige week introductieactiviteiten gedaan. De examenleerlingen zijn deze week op reis. Nu gaan we 

weer beginnen. We hopen dat komend jaar een mooi schooljaar mag worden waar goed geleerd kan 

worden.  
In de zomervakantie zijn er voorbereidende werkzaamheden gedaan voor het nieuw ventilatiesysteem. 

Als alles voor de winter helemaal klaar is, hoeven de ramen niet open voor frisse lucht.  
In deze nieuwsbrief staan een aantal belangrijke data, mededelingen en een terugblik op de eerste 

week. 
We sturen aan de start van elke periode een nieuwsbrief over activiteiten in de school.  
We horen de mening van ouders graag, dus mail ons vooral. 

 

Belangrijke data 

• dinsdag 13 september – ouderavond klas 1 (19:15) en 2 (20:00) 

• woensdag 14 september 19:15 – ouderavond klas 3 

• donderdag 15 september 19:15 – ouderavond klas 5 havo en 6 vwo  

• woensdag 21 september 19:15 – ouderavond klas 4 havo en vwo en 5vwo 

• vrijdag 23 september – fotograaf voor de bovenbouw 

• maandag 26 november – terugkomdag fotograaf (van 10:30-11:30) 

• woensdag 5 en donderdag 6 oktober – MOL-gesprekken onderbouw – op uitnodiging  

• 17 t/m 21 oktober – herfstvakantie 

• woensdag 26 oktober – voorlichting groepsdruk en middelengebruik voor ouders van klas 1 

• maandag 7 november – deadline inleveren eerste versie profielwerkstuk 5H en 6V 

• dinsdag 15 november – leerlingen lesvrij ivm studiedag  

• dinsdag 15 november – voorspeelavond muziekleerlingen bovenbouw 

• Woensdag 16 november – bezoek aan theater Bellevue theaterleerlingen klas 4 

• woensdag 16 t/m dinsdag 22 november – toetsweek 1 

• woensdag 23 t/m vrijdag 25 november – cultuurdagen 

• maandag 28 november – start periode 2 

Een uitgebreid overzicht van alle geplande activiteiten staat in de jaarplanning op de website.  

 

Algemene informatie 

De driehoek: leerling, ouders en school 
We vinden ouderbetrokkenheid en samenwerken met ouders belangrijk. Twee keer per jaar is er 

daarom een gesprek met mentor, ouder en leerling (MOL-gesprek) waarin de leerling zowel aan de 

mentor als aan de ouders vertelt hoe het gaat op school. Tijdens dit gesprek evalueert de leerling 

vorige doelen en bedenkt hij of zij nieuwe doelen voor de komende periode.  
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Het MOL-gesprek wordt door de leerling zelf voorbereid. Hiermee 

willen we de leerling meer eigenaar laten zijn van het eigen leerproces. 

De eerste MOL-gesprekken zijn voor de onderbouw afhankelijk van de 

mentor in oktober en in december en voor de bovenbouw in december. 

Het tweede gesprek vindt plaats in maart.  

 

De ouderraad is een klankbordgroep van ouders die met regelmaat 

overleg heeft met de schoolleiding over het reilen en zeilen op school. 

Daarnaast helpen de ouders bij activiteiten op school. De groep komt 

dit schooljaar bij elkaar op 31 oktober, 19 december, 20 februari, 17 

april en 19 juni. 

 

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan waar twee leerlingen, vier medewerkers en 

twee ouders in zitten. De MR komt bij elkaar op: 20 september, 8 november, 24 januari, 14 maart, 9 mei 

en 11 juli. 
 

Organisatiestructuur 
Hieronder staat het organogram van onze school. Voor ouders en leerlingen is de mentor altijd het 

belangrijkste en eerste aanspreekpunt. De leerjaarcoördinatoren zijn het tweede aanspreekpunt. Hen 

kunt u direct benaderen voor een verlofaanvraag. De leerjaarcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor 

de klassen van hun afdeling. 
De schoolleiding bestaat uit twee schoolleiders en een rector. De schoolleiders zijn verantwoordelijk 

voor de personeelsleden en het onderwijsbeleid.  

Regels en afspraken  
Om te zorgen dat er rust is in de school en leerlingen tot leren komen, zijn de regels rond te laat komen 

en absentie aangescherpt. Deze regels zijn in de  

- Als een leerling te laat is, haalt de leerling een briefje én moet hij zich de volgende dag om 8.00 

uur melden. 

- Bij ongeoorloofde absentie haalt een leerling per uur twee uur in. Als dit niet gebeurt, volgt een 

week een vierkant rooster van 8.00 tot 16.00 uur. 

- Elke leerling heeft in de les de telefoon in de telefoontas, zijn spullen mee en huiswerk 

gemaakt. Als dit drie keer niet gebeurt, gaat de leerling een uitstuurformulier halen achter de 

mediatheek. 

 
 
  



Andere regels: 
- Je mag eten en drinken in de aula en in de hallen van de school.  
- De school is voor leerlingen open van 8.15 tot 17 uur. Je wordt verzocht na je laatste les de school en 
de omgeving van de school te verlaten en dus niet te blijven hangen. 
- Je veroorzaakt geen overlast in de buurt, hangt niet in de portieken en staat niet voor de huizen van 
buurtbewoners. Je gooit afval in de afvalbakken, niet op straat. 
- Leerlingen van de eerste, tweede en derde klas mogen onder schooltijd en tijdens schoolactiviteiten 
niet roken. Bij constatering worden ouders altijd geïnformeerd. 

 
 
Verzuimcirkel 
De school werkt samen met leerplicht en de 
ggd om verzuim tegen te gaan. We vragen 
daarbij uw hulp. 
 
- Bij ziekmeldingen iedere dag opnieuw 
ziekmelden. Graag mailen naar: 
absenties@gerritvdveen.nl 
 
- Als een leerling in een korte periode vaak 
ziek is, doen we een melding bij de 
schoolarts.  
 
- Let op: als u uw kind niet ziekmeldt, staat 
de leerling dus ongeoorloofd absent in 
Magister. 
 
- Verlof kunt u bij de leerjaarcoördinator 
aanvragen met een formulier op de 
website. Dit hoort zes weken van tevoren te 
gebeuren, zodat wij ruim de tijd hebben om 
u te informeren of het verlof wel of niet wordt toegekend. Wij ontvangen (behalve in het geval van 
begrafenissen) ook graag een bewijsstuk.  
 
- Bij het maken van een studiekeuze, is het bezoeken van opendagen, meeloopdagen, etc. die door 
hogescholen en universiteiten worden aangeboden, zeer nuttig. Hiervoor kan studieverlof worden 
aangevraagd met het aanvraagformulier dat op de website te vinden is. Als er akkoord is gegeven dan 
zal het in Magister te zien zijn. Studieverlof kan niet worden aangevraagd als er een schoolexamen of 
een andere toets staat gepland.  
 
- Bovenbouwleerlingen kunnen zes lesuren per week vrijstellen als ze aan de voorwaarden van de 
vrijstellingsregeling voldoen. De leerling vraagt dit aan bij de mentor en de docent(en) en levert de 
'vrijstellingsbrief' bij de absentiemedewerker in die de geoorloofde, vrijgestelde uren in Magister zet. 
 

 

Magister, huiswerk en studiewijzers  
In Magister staat informatie over de schoolgang van uw kind; het huiswerk en de toetsen, de 

studiewijzers en de absentiegegevens van uw kind. We verwachten van onze leerlingen dat zij zelf ook 

hun huiswerk in hun agenda zetten. De onderbouwleerlingen hebben in het begin van het jaar een 

Plenda gekregen, de eersteklassers zijn verplicht hiermee te werken.  

Wat huiswerk betreft, is de studiewijzer leidend. Als een leerling een les heeft gemist, is het de 

verantwoordelijkheid van de leerling om bij te blijven. Op de ELO (ook in Magister) vindt u (digitaal) 

lesmateriaal. Leerlingen worden regelmatig benaderd door school via mail, het is dus zaak dat ze deze 

in de gaten houden. De schoolmail is te vinden op mijnzaam.nl.  

Mocht u problemen hebben met inloggen op Magister, stuurt u dan een mail aan info@gerritvdveen.nl.  
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Extra ondersteuning voor leerlingen met een leerachterstand of zorgbehoefte 
Ook dit jaar is er extra geld vanuit de overheid beschikbaar om leerlingen die extra zorg en 

ondersteuning nodig hebben te helpen. De komende week inventariseren we de eventuele 

ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, zowel op vakinhoudelijk als sociaal-emotioneel gebied en 

halverwege de maand september starten we met de eerste bijlessen en andere hulp. Mocht uw kind 

opgegeven zijn voor extra begeleiding, dan ontvangt u hierover een mail. De hulp duurt de hele eerste 

periode. Begin december start weer een nieuwe ronde.  

 
Tabak, alcohol en drugspreventie 
Net als op alle andere scholen in Amsterdam-Zuid, zijn onze leerlingen gevoelig voor alcohol, tabak en 

drugs. Leerlingen t/m klas 3 mogen niet roken. Zodra onderbouwleerlingen roken, worden ouders 

gebeld. Daarnaast mag er in en rondom de school niet worden gerookt. Naast grenzen stellen vinden 

we het belangrijk om goede voorlichting te geven en we volgen daarin het preventie en 

voorlichtingsprogramma van de GGD en Jellinek. Dit schooljaar doen we onderstaande activiteiten in 

samenwerking met de GGD. 
 
 - Leerjaar 1: het programma ‘Frisse Start", over bewust keuze maken en omgaan met groepsdruk. De 

online ouderavond is op 26 oktober.  
- Leerjaar 2: het programma ‘Samen Fris’, naast opdrachten in de mentorles ook informatie en 

opdrachten voor en met ouders. De online informatieavond is op 12 januari. 
- Leerjaar 3: Op klas 3b na hebben alle derde klassers vorig schooljaar het programma Samen Fris 

gevolgd. Ouders van klas 3 die de online ouderavond vorig schooljaar hebben gemist, kunnen dit 

schooljaar meekijken bij klas 2. De uitnodiging volgt. 

 

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 betalen? Dan doen we graag een aanvraag bij het jongerencultuurfonds of 

bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Deze fondsen vergoeden niet alleen 

  

(een groot 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.  
Het aanvragen van zo’n fonds gaat via een intermediair. Voor het Jeugdfonds Sport kunt u terecht bij 

de LO-docent van uw kind. Voor het Jongerencultuurfonds kunt u contact opnemen met Dienke 

Veenstra (d.veenstra@gerritvdveen.nl). Buiten school om een fonds aanvragen kan ook, dat gaat via 

Stichting SINA. Kinderen vinden het heerlijk om een leuke hobby te hebben en het komt hun 

schoolwerk vaak ten goede, dus schroom niet!  

Studieplanners – de Plenda  
In de eerste klassen kopen de leerlingen geen agenda, maar krijgen ze van school de Plenda, een 

plan-agenda. Door de mentoren in de eerste klassen wordt veel aandacht besteed aan plannen en het 

werken met de Plenda. Ook voor andere leerlingen is er een Plenda als ze dat willen. Ze kunnen er 

eentje ophalen bij Barbara Sadzak.  
Leerlingen hebben ook als ze ouder zijn soms extra hulp nodig in het zich eigen maken van de 

methode, het uitvoeren ervan en in het volhouden. Docenten en mentoren zullen de leerlingen helpen, 

maar we doen ook graag een beroep als ouders hierin: wilt u uw kind hier ook mee helpen?  
Hier vindt u een filmpje over hoe de Plenda werkt. 
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Hallo nieuwe brugklassers! Hallo Gerrit!  
Om 9.45 uur op dinsdag liep het schoolplein vol met nieuwe brugklassers. De brugklascoaches 

wachtten de leerlingen op ‘in de tuin’, bordjes met de klasnaam in hun hand. Om hen heen werden de 

groepen steeds groter. Ouders bleven netjes buiten het hek hun kroost uitzwaaien. Een nieuwe fase is 

nu echt aangebroken. Dan namen de coaches de leerlingen mee het schoolgebouw in. Hallo nieuwe 

brugklassers!. Hallo Gerrit!  

Deze eerste dag stond in het teken van boeken halen en kennismaken. De boeken gingen aan het 

einde van de dag mee naar huis in de stevige (nieuwe) schooltassen. Op dinsdag speelden we 

namenspelletjes en noteerden we het programma voor de startweek in de Plenda.  

De startweek bestond uit een heleboel leuke activiteiten om de school en haar karakter en elkaar te 

leren kennen. We deden een speurtocht door de school, dachten na over gezamenlijke klassenregels 

voor een goede sfeer, zochten in groepjes naar onderlinge overeenkomsten, sporten, tekenen met 

ogen dicht en maken Superklas-theater. Handig om te weten: om het actuele rooster van de dag te 

bekijken bezoek je op de website ‘actueel rooster’ en spullen die je even kwijt wil, stop je in je eigen 

kluisje. Ten tijde van dit schrijven waren we pas op de helft. De vrijdag en maandag hebben we nog 

tegoed, maar de eerste indrukken...die zijn goed! 

 

 
Poldersporten en kanovaren klas 2 en 3 
Vorige week woensdag was het bijzonder stil in de school. Voor klas 2 en 3 stond deze dag in het teken 

van kennismaken. Terwijl de tweedeklassers tussen de koeienvlaaien door de weilanden walsten en 

met een trapeze over de sloot probeerden te springen, trokken de derdeklassers waterfietsend en 

kanovarend door het Amsterdamse Bos trokken. Dankzij het heerlijke weer en natuurlijk het goede 

gezelschap hebben we er stuk voor stuk van genoten. We kijken allemaal uit naar een mooi en 

leerzaam jaar.   



 

 

 

 

 

 

  



Bovenbouw 

 

Suppen vierde klassen 
Omdat de vierde klassen ook nieuw zijn samengesteld hebben zij ook een introductieactiviteit gedaan. 

Alle klassen 4 havo en 4 vwo zijn gaan suppen op de Amstel en daarna of daarvoor een picknick in het 

park. Meerdere leerlingen hebben een nat pak gehaald. Gelukkig was het lekker weer.  

 

 

 
 
  



 
Examen en PWS 
Doet uw kind dit jaar examen? Dat is een spannend jaar. De examenleerlingen geven presentaties voor 
kunstvakken, maken een profielwerkstuk (PWS) en maken schoolexamens en het centraal examen in 
mei. Op de website staat informatie over de regels (examenreglement), de toetsen (PTA) en het PWS 
onder het kopje examen. 
 
 

 
 
De leerlingen uit de examenklassen maken in het laatste jaar een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk 
is een masterproef van een onderwerp gekoppeld aan een profielvak. Leerlingen besteden 80 uur aan 
onderzoek en het schrijven van een verslag. Voor de zomer zijn de leerlingen gestart met het kiezen 
van een onderwerp en het maken van hoofd- en deelvragen.  
Het eerste inlevermoment is op 7 november en de definitieve versie moet op 16 januari voor 12.00 uur 
worden ingeleverd. Op dinsdag 7 februari om 19.30 uur zijn de presentaties van de profielwerkstukken 
op school voor de ouders van examenleerlingen en leerlingen uit de voorexamenklassen. Hiervoor 
wordt een aparte uitnodiging verstuurd.  
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