
 

 
 
 
 
 
 
Betreft: start Gerrit van der Veen College schooljaar 2021-22 
 
 
 
Amsterdam, 20 augustus 2021 
 
 
 
 
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
Welkom op het Gerrit voor alle nieuwe leerlingen en welkom terug voor alle andere leerlingen! Het nieuwe 
schooljaar gaat bijna beginnen. Daar zijn jullie deze week al over geïnformeerd.   
We starten aan een nieuw schooljaar. Met nieuwe energie en nieuwe plannen. En ook nog met enkele 
Coronamaatregelen. Graag informeer ik jullie over een aantal zaken.  

Website en jaarplanning  
Op onze website  is heel veel informatie te vinden. Onder andere de jaarplanning 2021-22. De jaarplanning is 
een belangrijk document en goed om af en toe even te bekijken; wat gebeurt er allemaal en wat komt er aan. 
Van harte aanbevolen!  

ICT, mijn.gerritvdveen.nl, Office 365, Teams, Magister: wat gebruiken we en waarvoor? 
Er zijn diverse digitale platforms/kanalen/toepassingen waar mee gewerkt wordt. Het is belangrijk dat 
iedereen weet wat we gebruiken en waarvoor we het gebruiken EN dat we hier allemaal op dezelfde manier 
mee omgaan. Uniformiteit helpt.  
Op het Gerrit van der Veen College gebruiken we de volgende platforms/kanalen/toepassingen voor de 
volgende zaken: 

1. Mijn.gerritvdveen.nl 
Mijn.gerritvdveen.nl is dé startpagina van alle relevante toepassingen voor leerlingen en 
medewerkers van het Gerrit van der Veen College. Het geeft toegang tot alle Office 365 applicaties, 
rooster, Magister, nieuwsberichten, intranet etc. 

2. Office 365  
Elke medewerker en elke leerling van het Gerrit van der Veen College beschikt over een Office 365 
schoolaccount. Iedereen wordt geacht dit account geactiveerd te hebben en vanaf de eerste 
schooldag te gebruiken. Nieuwe leerlingen worden hier in geholpen. Daar worden instructies voor 
gegeven. Met dit Office 365 account is er toegang tot alle Officeprogramma’s, de WIFI van school en 
tot de zakelijke school e-mail. Essentieel dus.  

Office 365 - OUTLOOK 
E-mail is een veelgebruikt communicatiemiddel. Office 365 Outlook is hét mailprogramma dat we 
gebruiken. Elke medewerker en elke leerling gebruikt het @gerritvdveen.nl e-mailadres en checkt dit. 
We gebruiken allemaal ons schooladres en geen privé e-mailadressen. Iedereen, medewerkers én 
leerlingen,  is verantwoordelijk de mailbox zélf goed in de gaten te houden en binnen 48 uur te 
reageren. Je kunt de Outlook-app ook op de telefoon installeren.  
 
Office 365 - TEAMS 
Office 365 TEAMS gebruiken we voor online lessen, vergaderingen en één op één communicatie 
met leerlingen en ouders. 

 
3. Magister 

Magister gebruiken we voor: het plaatsen van studiemateriaal, het plaatsen van 
studiewijzers/(week)taken, het opgeven van huiswerk en toetsen, het verwijzen naar bronnen en 
opdrachten, het maken van afspraken, het zetten van deadlines, het digitaal inleveren van huiswerk, 
het bijhouden van de agenda,  

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


 

In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) vinden we het goed als ouders kunnen meekijken met hun kind en 
hun kind ook ondersteunen in het plannen en organiseren van de studie. 
In de bovenbouw (vanaf klas 4) is de leerling zelf verantwoordelijk voor de studie en het inplannen 
van schoolwerk uit o.a. de studiewijzer en wat in de les wordt opgegeven en behandeld. Ouders 
kunnen via het account van hu kind meekijken; een bovenbouw leerling wordt geacht zelf te studeren 
en zelf te plannen en doen. 
  

4. Website www.gerritvdveen.nl  
Hier staat heel veel (achtergrond)informatie en hier staan ook de officiële beleidsplannen. Er is veel 
informatie beschikbaar en we plaatsen hier ook actuele nieuwtjes. De website is ook voor leerlingen 
van groep 8 die aan het rondkijken zijn. Daar is een aparte tegel voor aangemaakt.  
  

5. Instagram en Facebook 
Het Instagram- en Facebookaccount van het Gerrit wordt gebruikt voor creatief, cultureel kunstzinnige 
uitingen vanuit het Gerrit van der Veen College. Hier staan mooie foto’s, filmpjes van werk van 
leerlingen of mooie beelden van onderwijsgerelateerde activiteiten of van onze gebouwen.  
  

DO’S en DONT’S in privacy 
Do’s:  

o We willen dat iedereen de afgesproken platforms/kanalen/toepassingen gebruikt. 
o Denk aan de eigen privacy en die van anderen voordat je informatie (en ook foto’s en filmpjes) met 

anderen deelt. 
o Respecteer elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden daarom geen 

informatie, foto’s of video’s verspreid over anderen als zij daar geen toestemming voor gegeven 
hebben of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen ondervinden. 

o Let op bij het delen van foto’s en video’s/filmpjes:  doe dit alleen als het bij een school-of lesopdracht 
hoort en alleen via de met school afgesproken kanalen/platforms. 

o We behandelen elkaar netjes en met respect en laten iedereen (dus ook de school en haar 
medewerkers) in zijn waarde.  

o Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij plaatst op sociale media en kan daarop aangesproken 
worden. Jij bent en blijft verantwoordelijk voor het doorsturen en herplaatsen van content. 

o Bedenk dat alles wat wordt gecommuniceerd via internet en sociale media nog lang vindbaar blijft en 
zeer moeilijk vernietigbaar is. Neem contact op met je docent of mentor als je twijfelt of de informatie 
die je wil plaatsen wel of niet kan.   

 
Dont’s  

o Gebruik geen telefoon tijdens de lessen tenzij de docent daar toestemming voor geeft. 
o Deel niet alles van jezelf. Klik niet overal op ‘ja’ zoals bij het delen van locatiegegevens of cookies.  
o Bezoek geen sites en verspreid geen informatie die pornografisch, racistisch, discriminerend, 

beledigend of aanstootgevend is/zijn. 
o Breng het netwerk van de school niet in gevaar. Het is verboden om te hacken, overmatig te 

downloaden of het netwerk op een andere manier zeer te belasten. 
o Nodig docenten of medewerkers van school niet uit als vrienden op sociale media, tenzij het een 

professioneel account is van de docent/medewerker. 
 
Corona en nog geldende Coronamaatregelen 
Ook bij de start van dit schooljaar hebben we met Corona te maken en zijn er nog geldende 
Coronamaatregelen. Dat betekent: 

• In school dragen we overal mondkapjes behalve in het lokaal tijdens de les; 

• We houden zoveel als mogelijk anderhalvemeter afstand van elkaar en zeker ten opzichte van 
medewerkers;   

• We wassen met grote regelmaat onze handen en gebruiken desinfectiemateriaal. We nemen ook zelf 
desinfectiemateriaal mee en gebruiken dat meerdere malen per dag; 

• Bij klachten blijven we thuis en laten we ons testen. Hierin nemen we altijd het zekere voor het 
onzekere; 

• We ventileren onze gebouwen en lokalen continue. Soms zal het koud zijn in school. Zorg dus ook 
voor warme kleding;  

• In pauzes gaat iedereen naar buiten, tenzij het slecht weer is: dan mag er ook in de lokalen 
gepauzeerd worden; 

• We blijven na de lessen niet hangen in de wijk of in/bij de school en gaan snel naar huis;  

• We gedragen ons verantwoordelijk ten opzichte van onze medemens en buren; 
 

http://www.gerritvdveen.nl/


 

Het zal weer even wennen zijn maar we hebben er alle vertrouwen in dat we dit opnieuw goed kunnen doen 
met elkaar. Even volhouden nog.  
We zullen de berichtgeving omtrent Corona nauwlettend in de gaten houden. De gemeente Amsterdam is in 
gesprek met de GGD als het gaat om de nog tegenvallende vaccinatiegraad onder Amsterdamse middelbare 
scholieren.  
We hebben als school heel veel zelftesten van de overheid gekregen. Leerlingen kunnen op elk moment een 
sneltest mee naar huis krijgen. Vraag er naar bij de conciërges. En neem bij twijfel of gezondheidsklachten 
indien mogelijk een sneltest af.  
 
Ziekmeldingen 
Het is belangrijk dat wij goed op de hoogte zijn als een leerling door ziekte niet naar school kan komen. 
Ziekmelden gaat via absenties@gerritvdveen.nl. Doe de melding zo snel mogelijk en houd ook tijdens het ziek 
zijn contact met school.  

Het rooster 
Het startrooster staat op de website onder basisroosters. Vanaf maandag 23 augustus komt daar ook het 
actueel rooster te staan met de wijzigingen en indelingen per dag. Voor velen een bekende plek. De nieuwe 
brugklassers zullen hier nadrukkelijk in meegenomen worden in de startweek zodat zij ook heel snel op de 
hoogte zijn. Het startrooster is in elk geval het rooster voor de eerste twee schoolweken. In die twee weken 
zullen we nadere wensen en eisen inventariseren, afwegen en indien nodig doorvoeren. Op maandag 6 
september zal dan waarschijnlijk een bijgesteld en verder afgewerkt rooster ingaan.  

De start van het schooljaar is een spannende en intensieve periode waar meteen ook veel op iedereen 
afkomt. Ik hoop dat iedereen er zin in heeft en met een goed gevoel weer naar school komt en wil iedereen 
een goed en gezond schooljaar toewensen.  

Tot volgende week!   

Met een hartelijke groet, mede namens Manon van der Garde (schoolleider bovenbouw) en Reineke Hesselt 
van Dinter (schoolleider onderbouw),  
 
Jan-Willem Dienske 
Rector 
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