
 
 

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S), 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Deze korte brief bevat informatie over het afronden van het 
schooljaar, de activiteitenweek, het inleveren van de boeken, het rapport, het bestellen van de boeken.  
 
Afgelopen dagen hebben de leerlingen de laatste toetsen van het jaar gemaakt tijdens de toetsvierdaagse. 
Tijd voor ontspanning! 
We hebben een aantal leuke gevarieerde activiteiten voor onze leerlingen in petto. We hebben ze voor u in 
de onderstaande agenda gezet. De leerlingen krijgen via SOMtoday een overzicht met alle activiteiten, 
tijden en beschrijvingen. Wilt u meekijken om te zorgen dat ze op tijd bij hun activiteit zijn, de juiste 
materialen of kleding bij zich hebben? 
 
INHALEN 
Leerlingen die nog inhaalwerk hebben oftewel sterretjes in SOM hebben staan, kunnen voor volgende 
week uitgenodigd worden om een toets of werkstuk in te komen halen. Die afspraak of afspraken worden 
door de vakdocenten in SOM gezet.  
Ook op maandag 4 juli, dinsdag 5 juli en/of woensdag 6 juli kunnen leerlingen (indien nodig) uitgenodigd 
worden voor inhaalwerk. 
 
MAATSCHAPPELIJKE STAGE 
De meeste leerlingen van leerjaar 2 hebben hun maatschappelijke stage met succes afgerond. Voor elke 
leerling geldt dat er in de twee leerjaren van de onderbouw in totaal 30 uur maatschappelijke stage gedaan 
moet worden. Wie deze stage niet heeft afgerond kan na de zomervakantie nog niet in klas 3 beginnen. 
Dhr. van Duin heeft de leerlingen die alleen hun verslag nog moesten inleveren afgelopen week 
uitgenodigd om dat op school in lokaal 5 te komen doen. Hopelijk zijn zij nu klaar! 
Wie zijn stage nog niet af heeft of misschien nog niet eens gestart is, ontvangt van mw. Ritburg een brief.   
Die leerlingen hebben de komende twee weken nog een en ander hierin te doen!! 
Zij moeten zich dinsdagochtend 28 juni om 9.00u op school melden bij dhr. van Duin. 
 
De leerlingen van leerjaar 1 hebben nog een heel schooljaar om de MaS uren te volbrengen. 
 
OVERGANG 
Op maandag 4 juli zijn de rapportvergaderingen. 
Daarin bespreken we van elke leerling de resultaten en het niveau voor het volgende schooljaar. Naast de 
behaalde gemiddelde cijfers nemen we de werkhouding, de mate van zelfstandigheid en de Cito-volgtoetsen 
mee in onze beslissing. U kunt de overgangsnormen vinden op onze website. Leerlingen die niet over zijn of 
over zijn op een ander niveau worden maandag 4 juli ná 16.00u door hun mentor gebeld. 
 



 
 

 
DE AGENDA VOOR DEZE LAATSTE WEKEN 
 

 Activiteiten 
 
Tijden  

 
Vervoer  

Maandag 27 juni 
Leerjaar 1: Outdoor Adventure      
Leerjaar 2: Blijdorp 

 8.45 – 12.00 
 9.30 - 14.00 

Zelf, zie schema leerling 
OV of fiets 

Dinsdag 28 juni 
Leerjaar 1: Voetbal toernooi VFC 
Leerjaar 2: Voetbal toernooi VFC 

 8.30 – 12.15 
12.30 – 16.15 

Zelf, zie schema leerling 
Zelf, zie schema leerling 

Woensdag 29 juni 
Leerjaar 1: Walibi 
Leerjaar 2: Walibi 

 8.00 – 18.45 
 8.00 – 18.45 

Bussen zijn geregeld 

Donderdag 30 juni 

Leerjaar 1: Globaland 
Leerjaar 2: Skate Fever 
 
Schoolfeest leerjaar 1 en 2 

 9.00 - 13.40 
10.15 – 13.30 
 
20.00 – 22.30 

Op school 
Bussen zijn geregeld 

Vrijdag 1 juli 
Leerjaar 1: Globaland 
Leerjaar 2: Outdoor Forest 

 9.00 - 13.40 
 9.15 – 12.30 

Op school 
Zelf, zie schema leerling 

    

Maandag 4 juli 

Inleveren boeken volgens tijden van 
Iddink 
Afmaken maatschappelijke stage 
 
Rapportvergaderingen  

  

Dinsdag 5 juli 
Inhalen toetsen  
Afmaken maatschappelijke stage 

  

Woensdag 6 juli 
Inhalen toetsen  
Afmaken maatschappelijke stage 

  

Donderdag 7 juli Rapport ophalen leerjaar 1 en 2 
9.00u  

Vrijdag 8 juli Eerste vakantiedag 
  

 ZOMERVAKANTIE 
  

Maandag 22 augustus 
Start nieuwe schooljaar docenten 
Leerlingen zijn nog vrij! 

  

Dinsdag 23 augustus Start nieuwe schooljaar leerlingen 
U ontvangt een startbrief in de laatste week van 
de vakantie! 

 
PERSONEEL 
Dhr. van Merwijk, docent Duits, gaat zijn loopbaan voortzetten op een andere school. Ook mw. Sluimer, 
gymdocent en in de tweede helft van het jaar mentor van 2E, gaat ons verlaten. We wensen hen beiden veel 
plezier en succes op de nieuwe school! 
 
 



 
 

 
 
BOEKEN INLEVEREN EN BESTELLEN 
Alle leerlingen krijgen via Iddink te lezen hoe laat ze hun boeken op maandag 4 juli moeten inleveren. 
Het is belangrijk dat leerlingen op het aangegeven tijdstip komen, zodat we het inleveren zo soepel 
mogelijk kunnen laten verlopen. 
 
Voor donderdag 7 juli zijn de leerlingen om 9.00u uitgenodigd om het eindrapport op te halen bij hun 
mentor. Bij dit eindrapport van leerjaar 1 én leerjaar 2 zit een brief over het bestellen van de boeken voor 
komend schooljaar. We willen u vragen om de boeken vóór 11 juli te bestellen, zodat deze op tijd voor de 
start van het nieuwe schooljaar bij u thuis worden afgeleverd. 
 

KLUISSLEUTELS INLEVEREN 
De kluissleutels dienen uiterlijk donderdag 7 juli bij dhr. Jongejan ingeleverd te zijn. 
 
VOOR DE AANKOMENDE DERDE KLASSERS 
In de bovenbouw maken we gebruik van laptops. De leerlingen kunnen een laptop huren van school, 
maar ook een eigen laptop aanschaffen en gebruiken. De huurlaptops zijn zo ingericht dat de kans op 
softwarematige problemen beduidend minder is dan bij het gebruik van een eigen laptop. De keuze is 
echter aan u als ouder. 
Vanuit de bovenbouw heeft u al een mail ontvangen met alle informatie over de laptops. Via 
www.geuzencollege-laptops.nl kunt u aangeven of uw kind gebruik zal maken van een huur laptop of 
een eigen laptop. Zo kunnen wij uw keuze verwerken in onze administratie. 
 
AANKONDIGING  
De eerste rapportvergadering in leerjaar 3 vindt plaats in november. Deze vergadering is tevens een 
niveau vaststellingsvergadering. Op grond van prestaties tot dat moment wordt voor alle derdejaars 
leerlingen bekeken of de overgangsnormering van klas 3 naar 4 haalbaar is. Daarmee wordt bepaald of 
er voldoende perspectief is voor een succesvolle voortzetting in de geadviseerde leerweg of dat wellicht 
de keuze voor een andere leerweg gewenst is. 
 
CONTACT 
Mocht u vragen hebben, dan horen we die graag. 
U kunt daarvoor contact opnemen met de mentor of de teamleider! 
U kunt ons bereiken op school: 010 – 474 27 50. Uiteraard kunt u ook mailen. 

 

Team Holy wenst u en onze leerlingen  
een fijne zomervakantie! 

 
 
 

Op dinsdag 23 augustus starten wij het nieuwe schooljaar. 


