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BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S)
Het schooljaar vliegt voorbij! We zijn al over de helft. We kunnen zeggen dat de coronacrisis achter 
ons ligt. En of die helemaal weg is… de tijd zal het ons leren. U zult in de bijna dagelijkse aanpas-
singen van het rooster hebben gemerkt, dat afgelopen periode veel van ons team gevraagd heeft. 
Helaas is om die reden de sportweek deze week komen te vervallen. Ondanks de omstandigheden, 
hebben we laten zien dat we samen veel aankunnen. Daardoor kon onderwijs op peil blijven en de 
meeste van de geplande activiteiten doorgaan. Gelukkig zijn we met ons team weer bijna compleet! 
En dat is goed nieuws. Na de meivakantie worden de gymlessen tot aan de zomervakantie gegeven 
door twee docenten van de bovenbouw. 

De afgelopen rapportbesprekingen hebben ons positief verrast. De leerlingen doen het boven 
verwachting goed. Dat zien we terug in de rapportcijfers en de uitslagen van de Cito’s die positieve 
ontwikkelingen laten zien. U heeft inmiddels de rapporten besproken en ondertekend. Een aantal 
leerlingen heeft nog wel een extra duwtje nodig om over te kunnen gaan. Met gezamenlijke inspan-
ning van de leerling, ouder(s) en school moet het uiteindelijk toch gaan lukken om de eindstreep te 
halen. Maar het is uiteindelijk de leerling zelf die het moet doen. 

Waar we heel trots op mogen zijn, is de uitkomst van het oudertevredenheidsonderzoek. De uitslag 
daarvan ligt boven het landelijk gemiddelde. Met name de begeleiding door de mentoren wordt 
door u met een hoge score beloond. Die erkenning doet ons goed. Met hart en ziel staan wij dag in 
dag uit voor goed onderwijs en begeleiding van uw kind. Het geeft ons voldoening om de leerling 
te begeleiden om het beste uit zichzelf te halen. 
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DE LAATSTE LOODJES...
En zo zijn we alweer beland in periode drie, de laatste periode van het schooljaar. Eerst hebben we een 
tweeweekse meivakantie voor de boeg en dan nog maar negen weken te gaan tot aan de zomervakantie. 
Voor de leerlingen is 7 juli de laatste schooldag.  

Het 2e rapport is uitgedeeld, de keuzekaarten opgestuurd voor de tweedeklasleerlingen met daarin 
het advies van de opleiding en het niveau. De heer Telder, onze decaan, heeft alles nauwgezet bijge-
houden. Elke leerling in beeld! In het 2e leerjaar ligt de focus op niveau en keuze voor de opleidingen. 
De motivatiebrieven zijn daarin van toegevoegde waarde. 

Voor de tweedejaars wordt het spannend, omdat het niet meer lang duurt voordat zij naar de boven-
bouw gaan. En voor iedereen geldt: eerst nog even hard aan het werk om de resultaten op peil te 
houden óf te verbeteren. 
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PAASVIERING
Op donderdagochtend 14 april was de traditionele paasviering. Bijna álle leerlingen waren aanwezig, 
om 9.00 uur de 1e jaars en om 10.30 uur de 2e jaars. Een aula vol leerlingen en collega’s. Dit jaar was 
het extra bijzonder omdat het samenviel met ramadan. De bijeenkomst begonnen we door even stil te 
staan bij de oorlog in Oekraïne. Hoe jong je ook bent, het is belangrijk je te realiseren wat het betekent 
om in vrede te kunnen leven. Wij willen als school daarin een voorbeeld zijn.  

Mevrouw Nahar vertelde in haar verhaal over de vastentijd in de verschillende geloven. We hechten er 
waarde aan, dat er begrip en respect is voor ieders geloof en overtuiging. En hoe mooi is het dan om 
daarin de brug te kunnen slaan. We hebben voor onze islamitische leerlingen en collega’s het pro-
gramma wat aangepast. 

Onze islamitische leerlingen kregen de keuze om niet bij het ontbijt te hoeven zijn, maar een tasje met 
lekkers mee naar huis te nemen, voor bij de iftar na zonsondergang. Wel 250 donuts, 250 croissants en 
evenveel chocoladelolly’s en pakjes drinken, waren door collega’s in papieren tasjes verpakt.

Vóórdat de tasjes werden uitgedeeld, werd eerst de originele de paasbingo gespeeld. Mevrouw Olthaar 
vertelde het van Joris en de draak. In dit verhaal zaten de bingogetallen ‘verstopt’. Het was een span-
nende strijd. Je moest erg goed luisteren, anders miste je een getal.  Als je kaart vol was, had je bingo 
en kregen die leerlingen een leuke prijs.
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DE NIEUWE LICHTING

We mogen tevreden zijn met het aantal aanmeldingen. Dat is een compliment aan het team. Groep 
8 leerlingen en hun ouders spreken positief over de basisschoolmiddagen, de open dag en de per-
soonlijke kennismaking bij de intakegesprekken. We blijven het keer op keer zeggen: wij staan voor 
GOED onderwijs en de daarbij horende persoonlijke begeleiding. Daarin zijn we steeds op zoek 
naar: kan het nog beter? Steeds passen we ons weer aan, omdat de wereld om ons heen verandert. 
We willen het best mogelijke onderwijs blijven bieden! 

De commissie van toelating van de gezamenlijke onderbouwen heeft alle tot nu toe ingeschreven 
leerlingen gescreend op basis van het advies van de basisschool en de onderwijskundige gegevens. 
Elke leerling op het juiste niveau en op de juiste plek. Dat vraagt erom de leerlingen met aandacht  
te bespreken en als nodig adviezen bij te stellen, altijd in overleg met de ouders en de basisschool.  
Een goede start verhoogt de kans van slagen. Het nieuwe schooljaar kunnen we starten met zes 
eerste klassen! 

LID VAN MR GEUZENCOLLEGE

Het is alweer vier jaar geleden. Thomas maakte de over-
stap van de Regenboog Schiedam naar het Geuzencol-
lege in Vlaardingen. Zo’n beetje alles verandert op zo’n 
moment. Nee, ik was niet zo’n moeder die iedere dag bij 
het schoolplein stond. Wel was ik vrijwilliger in de bieb  
en kreeg zo toch een heel goed beeld wat er speelde  
op school.

Voortgezet onderwijs betekent voor een ouder afstand, 
loslaten en de ontwikkeling van kind naar puber. Het 
eerste mentorgesprek hoorde ik dat er een vacature was 
voor de Medezeggenschapsraad, dat leek me heel erg 
leuk en kost relatief weinig tijd. Zo’n 3 uur in de maand.

Medezeggenschap betekent dat je samen met anderen 
inspraak hebt op schoolzaken en dat je daarom ook sa-
men beslissingen mag maken. In het geval van een school 
komt het erop neer dat niet de schoolleiding in zijn uppie 
alle beslissingen neemt, maar dat ouders, docenten en 
ook scholieren meepraten en denken. 

Als alles goed gaat, slaagt Thomas dit jaar en komt er  
een vacature. Ik heb gelukkig gehoord dat er al ouders 
zich hebben aangemeld. Naast dat het heel interessant is, 
is het gezellig en kun je zelf ook ideeën inbrengen. 
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KALENDER TOT AAN DE GROTE VAKANTIE

Het onderbouwteam AKL van het Geuzencollege

Wenst u een fijne meivakantie!

Juist in deze tijd waarin we ook op school stil staan bij  
de oorlog in Oekraïne is het goed om te blijven geloven 
dat het anders kan en dit ook uit te dragen, want…

Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken,
voordat de wereld verregent.
Mensen die zomervliegers oplaten als het ijzig wintert,
en die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken.
Er moeten mensen zijn,
die op hun stoelen gaan staan,
om sterren op te hangen in de mist.
Die lente maken van gevallen bladeren,
en van gevallen schaduw licht.

Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt
in grote witte letters LIEFDE verven.
Mensen die namen kerven in een boom vol rijpe vruchten
omdat er zoveel anderen zijn die voor de vlinders vluchten
en stenen gooien naar het eerste lenteblauw
omdat ze bang zijn voor de bloemen
en bang zijn voor: ik hou van jou.

Weet je,
er moeten mensen zijn, die bellen blazen
en weten van geen tijd
die zich kinderlijk verbazen over iets wat barst  
van mooiigheid.
Die mensen moeten er zijn.

(vrij naar Toon Hermans)

19 mei Disco ‘Tropical Party’ (19.30 tot 22.00 uur)

26 en 27 mei Hemelvaartsweekend

2 juni Studiedag personeel, leerlingen vrij

6 juni Tweede Pinksterdag 

8, 9 en 10 juni Kamp LWO+ leerjaar 2

16 juni Ouderavond nieuwe leerlingen leerjaar 1

23 juni Studiedag personeel, leerlingen vrij

24, 27en 28 juni Toets-driedaagse

29 juni Schoolreis

30 juni Sportdag

1 juli Klassenuitje

4 en 5 juli Rapportbesprekingen 

7 juli Boeken inleveren

Zomervakantie 8 juli t/m 22 augustus 2022
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