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WELKOM!
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023. Vóór elke vakantie krijgt  
u een nieuwsbrief in uw mailbox. Daarin kijken we terug op de afgelopen periode en informeren wij 
u over de komende activiteiten en ontwikkelingen. 

Voor de eerstejaars leerlingen was het spannend om naar hun nieuwe school te gaan. Bij de start 
is alles nieuw en onbekend, maar al snel zijn ze aan hun klas, hun mentor, het rooster en aan het 
schoolwerk gewend. 

De tweedejaars leerlingen zijn natuurlijk al bekend met de school. Toch zijn er ook voor die leerlin-
gen veranderingen. Zo hebben ze een andere mentor gekregen en is de indeling van de groepen 
niet helemaal meer hetzelfde als die van vorig schooljaar. Er zijn leerlingen in een andere groep 
geplaatst in verband met bijstelling van hun niveau. 
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EN ALS U VRAGEN HEEFT… 
Bij een schoolorganisatie komt veel kijken. Denk maar aan: het ziekteverzuim van leerlingen en 
collega’s, de aanpassing van roosters, het anders organiseren van schoolactiviteiten, het volgen van 
protocollen en procedures e.a. Wij stellen alles in het werk om dit alles zo goed mogelijk te blijven 
regelen. U kunt daarover vragen hebben. Twijfelt u dan niet om die te stellen. Dat kan per telefoon of 
per mail. Als u een gesprek met de mentor wenst, wilt u dan een afspraak maken per mail? Wij willen 
de mentoren en docenten niet storen tijdens de les, behalve als het om dringende zaken gaat. 

VERSTERKING VAN HET TEAM 
We heten een aantal stagiaires welkom! 
Mark Mclaughlin, in opleiding voor docentbevoegd- 
heid geschiedenis
Rukye Kaya, onderwijsassistent LWO+ leerjaar 1
Nasira Top, onderwijsassistent LWO+ leerjaar 2 
Sam van Hoegee, onderwijsassistent LWO+ leerjaar2
We wensen onze stagiaires veel succes, plezier en een  
mooie ontwikkeling toe.
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INTRODUCTIEWEEK
De eerste vier schooldagen stonden in het teken van kennismaking: sportdag, speurtocht en een 
bezoek aan Blijdorp.

EINDELIJK WEER OP KAMP
De eerstejaarsklassen F, G, P en Q zijn op brugklaskamp gegaan. Maandagochtend 12 september 
vertrok de bus naar Summercamp Heino en woensdag 14 september rond de klok van twaalf kwam 
die weer aan op het Geuzenplein met moeie, maar blije leerlingen en collega’s. We hadden wéér ge-
luk met het weer. Er is is veel plezier beleefd met sportieve, creatieve en de ons zo bekende kampac-
tiviteiten in de bosrijke omgeving van Heino. ’s Avonds was er film, sport en het dierengeluiden- en 
smokkelspel in het bos! Alles is prima verlopen dankzij de bevlogen begeleiding van onze collega’s.

FIJN MET U KENNIS TE MAKEN
Om kennis te maken met de mentor van uw kind, heeft u de gelegenheid gekregen om een per-
soonlijk kennismakingsgesprek te voeren. Van meerdere ouders als ook van de mentoren hebben 
we positieve reacties ontvangen. Wij doen ons best om u te leren kennen in het belang van uw kind. 
We hopen dan ook dat u het contact met ons zoekt. 
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ELKE LEERLING IN BEELD
Wij willen de doorstroom van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk be-
geleiden, zoals dit ook gebeurt met onze leerlingen die doorstromen van het ene naar het andere 
leerjaar. Zo zijn de eerstejaars leerlingen met zorg overgedragen door de leerkrachten van groep 
acht van de basisschool. Op 9 november a.s. zal er terugkoppeling plaatsvinden, waarbij mentoren 
leerjaar 1 aan de leerkrachten van de basisschool vertellen hoe het met de leerlingen op het Geuzen-
college gaat. Ook onze voormalige tweedejaarsleerlingen, de huidige derdejaars, zijn warm overge-
dragen aan de bovenbouw. Op 4 oktober jl. vond de terugkoppeling plaats. Fijn om te merken dat 
leerlingen het naar hun zin hebben op de bovenbouw. Je ziet ze groeien ;-)

JIJ EN JE OMGEVING
Van 19 t/m 21 oktober a.s. staan alle lessen in het 
teken van ‘De Week van de Duurzaamheid’.
We hebben ons best gedaan om een mooi pro-
gramma samen te stellen. Heel graag willen wij onze 
leerlingen leren hoe belangrijk het is om goed voor 
onze aarde te zorgen. We willen hen bewust maken 
van de invloed die zij zelf kunnen uitoefenen op de 
verduurzaming van de aarde. 

Alle lessen en activiteiten staan deze dagen in het 
teken van duurzaamheid. Op woensdagmorgen 
gaan we van start met een korte openingsvoorstel-
ling in de aula, verzorgd door enkele leerlingen. 
Tijdens een mentorles gaan de leerlingen een en-
quête invullen. Hiermee wordt de link gelegd tussen 
eigen gedrag en duurzaamheid. Daarbij hoort ook 
een les over onze eigen ‘voetafdruk’. De leerlin-
gen uit leerjaar 1 krijgen een gastles van Kathie di 
Stefano van Stichting Lawine. Ook de technieklessen 
en de lessen beeldende vorming zullen in het teken 
staan van duurzaamheid. 
Verder staan er mooie excursies op het programma. 
Zo gaan de eerstejaarsleerlingen naar het Science-
museum Nemo, en brengen de tweedejaarsleerlin-
gen een bezoek aan de Neeltje Jans. Dichter bij huis 
gaan we naar Masamuda, Janssen Recycling en de 
Heemtuin. Het belooft een mooie week te worden!

www.masamuda.nl 
stichtinglawine.nl 
www.neeltjejans.nl 
www.nemosciencemuseum.nl 
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https://www.masamuda.nl
http://stichtinglawine.nl
https://www.neeltjejans.nl
https://www.nemosciencemuseum.nl
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CITO
In de eerste schoolweken zijn voor leerjaar 1 Cito- toetsen afgenomen. Dit is een vervolg op de 
Cito- of IEP-toesten die op de basisschool zijn afgenomen. Het is een beginmeting in het voortgezet 
onderwijs. Aan de hand van de Cito, de vaardigheden in de klas en de cijfers tot nu toe, kunnen we 
voor elke leerling inschatten waar de mogelijkheden en de uitdagingen liggen. Deze ontwikkelingen 
bespreken de mentoren met de ouders tijdens de rapportbesprekingen van het eerste rapport.  
Deze gesprekken zullen voor de kerstvakantie plaatsvinden.

HUISWERKBEGELEIDING
Na de herfstvakantie start de huiswerkbegeleiding. Dit 
is een service van de school. Leerlingen kunnen in over-
leg met ouders en hun mentor zich daarvoor opgeven. 
Het is de bedoeling dat zij daarvoor gemotiveerd zijn. 
Leerlingen kunnen in een rustige ruimte na schooltijd 
leren voor toetsen en hun huiswerk maken. Een bege-
leider helpt hen bij het maken van een planning. 

Wanneer de leerlingen vragen hebben tijdens het 
maken van het huiswerk, kunnen zij die stellen aan 
de begeleider. Ook worden de leerlingen overhoord 
wanneer zij leren voor een toets. Zo weten zij welk 
onderdeel zij voor de toets al kennen en welke onder-
delen zij nog niet helemaal kennen. De begeleider 
helpt de leerling bij het aanleren van verschillende 
manieren voor het leren van de toets. Het doel is uit-
eindelijk dat de leerling na verloop van tijd zelfstandig 
een planning kan maken, deze uitvoert en actief leert 
voor een toets.

STUDIEKAART
Leerlingen krijgen drie rapporten en zes studiekaarten in een schooljaar. De eerste studiekaart werd 
14 oktober jl. aan de tweedeklasleerlingen en 17 oktober jl. aan de eersteklasleerlingen uitgedeeld 
en geeft u en ons een eerste indruk van de prestaties van de leerling. De tweede, vierde en zesde 
studiekaart vallen samen met het eerste, tweede en derde rapport. 

KEUZETRAJECT
Dit schooljaar zullen de leerlingen van leerjaar 2 een keuze gaan maken voor een opleiding, die 
ze willen volgen in de bovenbouw. Dit hoeft nog niet een beroepskeuze voor hun toekomst te zijn, 
maar dat mag natuurlijk wel. Belangrijker vinden wij het dat uw kind een opleiding kiest waar hij of 
zij gemotiveerd voor is en succesvol in kan zijn. We willen u graag betrekken bij de mogelijkheden 
en keuzes die er zijn voor de leerlingen in de bovenbouw. U wordt door ons geïnformeerd op welke 
manier we voorlichting zullen geven.  
Maandag 14 november a.s. organiseren wij een informatieavond.
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UITDAGENDE ACTIVITEITEN 
Op 22 september jl. heeft een aantal vakdocenten een presentatie gegeven in de aula over Domiac, 
afkorting van donderdagmiddagactiviteiten: kunst- techniek-, sport-, muziek-, en theaterklas. Daarbij 
kunnen ook andere workshops gegeven worden. We hebben de leerlingen naar ideeën gevraagd. 
Leerlingen hebben een informatieboekje meegekregen en een aanmeldformulier ingevuld.  
Op 13 oktober jl. zijn de introductielessen geweest. Als de aanmelding groter is dan de selectie, zullen 
de tweedejaarsleerlingen voorrang krijgen. De eerstejaarsleerlingen krijgen volgend jaar weer een 
kans. Wat een pech dat er te weining aanmeldingen voor de theaterklas zijn. De leerlingen hebben 
de gelegenheid gekregen om zich alsnog voor de kunst- of muziekklas in te schrijven. Laten we hopen 
dat er volgend jaar meer inschrijvingen zijn voor de theaterklas. 

YETS 
Wij zijn er trots op om aan u te kunnen vertellen dat YETS (Youth Empowerment Through Sports) 
wéér van start is gegaan voor onze tweedejaarsleerlingen die daarvoor zijn geselecteerd.
YETS is een buitenschools basketbalprogramma waarin leerlingen sportieve en sociale vaardigheden 
trainen onder leiding van professionele en ervaren coaches. Twee keer per week wordt er samen 
getraind, er wordt samen gegeten waarbij de nadruk ligt op gezonde voeding en er wordt samen 
huiswerk gemaakt. Daarnaast wordt er wekelijks geoefend met sociale vaardigheden, discipline op-
brengen en samenwerken. Regelmatig zijn er basketbalwedstrijden tegen andere teams.
Voor meer informatie: www.yetsfoundation.nl

LEERLINGENRAAD
Ook voor dit schooljaar wordt een nieuwe leerlingenraad gekozen onder begeleiding van Thomas 
Meijer (mentor 2G). De leerlingenraad heeft als doel om een klankbord te zijn voor de leerlingen en 
om hen te betrekken bij een bepaald deel van het schoolbeleid.
In een wereld waarin wij graag willen zien dat jongeren deelnemen aan democratische processen, is 
het van belang dat wij, als school, vroeg beginnen met het faciliteren van een democratische proef-
tuin. Op deze manier is het niet alleen zichtbaar voor de daadwerkelijke leden van de leerlingenraad, 
maar ook voor de direct betrokkenen zoals medeleerlingen en ouders.

Omdat wij, de docenten en directie, niet kunnen kijken via de ogen van de leerlingen is het zeer 
belangrijk om ook deze groep een stem te geven. Op deze manier ben je niet alleen op de hoogte 
van het geluid dat speelt bij de leerling, maar geef je de leerling ook een gevoel van betrokkenheid, 
verantwoordelijkheid en eigenwaarde. Daarnaast is het een duidelijk signaal naar de ouders toe dat 
wij als school de leerling serieus nemen en waardevol vinden.
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ZORG EN ONDERSTEUNING 
Iedere school heeft een ondersteuningsteam. Ontvangt u een uitnodiging van school voor een overleg 
met het ondersteuningsteam, dan betekent dit dat er zorgen zijn op school over het functioneren van 
uw kind en dat u met de mentor of ondersteuningscoördinator niet (voldoende) tot oplossingen komt. 
Het ondersteuningsteam wil de zorgen graag met u bespreken om met elkaar de beste aanpak voor 
uw kind te bepalen.

Bij een gesprek met het ondersteuningsteam zijn de volgende mensen aanwezig:
 • de ondersteuningscoördinator
 • de mentor of procesbegeleider
 • de onderwijs ondersteuningsspecialist (OOS) (vanuit het Steunpunt Onderwijs)
 • de gezinsspecialist (vanuit de hulpverlening)

 In overleg kunnen ook andere specialisten zoals een leerplichtambtenaar, politie of jeugdgezond-
heidszorg aansluiten. 

WAT WORDT ER BESPROKEN IN EEN ONDERSTEUNINGSTEAM?
Het team bespreekt de hulpvragen en/of ondersteuningsvragen van de school, van de ouder(s) en van 
de leerling. U ontvangt bij de uitnodiging een ondersteuningsteamformulier waarop u kunt lezen wat 
de vraag van school is. Op dit formulier kunt u uw eigen vragen schrijven, zodat alle betrokkenen met 
dezelfde informatie het gesprek ingaan.

WAT GEBEURT ER NA EEN OVERLEG MET HET ONDERSTEUNINGSTEAM?
Uit het gesprek met het ondersteuningsteam kan het advies komen dat ouder(s) en de school weer  
verder kunnen met hernieuwde afspraken. Ook kan geadviseerd worden dat een gezinsspecialist ge-
sprekken gaat voeren met ouder(s) en/of leerling, of dat een kort adviestraject (KAT) wordt opgestart, in 
overleg met de onderwijs-ondersteuningsspecialist van het Steunpunt Onderwijs. Dit betekent dat de 
onderwijs-ondersteuningsbehoeften van uw kind in kaart worden gebracht om te bepalen wat uw kind 
aan ondersteuning op school nodig heeft. De onderwijs-ondersteuningsspecialist verzamelt informatie. 
Na enige tijd volgt een nieuw gesprek met het ondersteuningsteam om de onderwijs-ondersteunings-
behoeften van uw kind te bespreken en om afspraken te maken, hoe de ondersteuning kan worden 
vormgegeven en wie de ondersteuning gaat uitvoeren. 

VEILIG SCHOOLKLIMAAT
Een school is veilig als de psychische -, sociale - en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en 
alle anderen die de school bezoeken niet door handelen van anderen worden aangetast.
De coördinator Sociale Veiligheid voor onze school is mevrouw Moerland (nmoerland@lentiz.nl).  

Als coördinator Sociale Veiligheid coördineert zij het beleid van de schoolveiligheid. Indien iemand 
zich niet veilig voelt kan men zich wenden tot de mentor, de zorg coördinator en/of de procesbege-
leider. Echter als de situatie dat wenst is direct contact met de coördinator Sociale Veiligheid ook  
een mogelijkheid.
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GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN 
Het zorgteam van de school is intensief betrokken bij de begeleiding van onze leerlingen. U kunt 
hierbij denken aan extra ondersteuning in de vorm van de leerlingbegeleider en de leerlingcoach 
als een leerling veel lesstof heeft gemist in verband met afwezigheid. De leerlingbegeleider en de 
leerlingcoach kunnen samen met de mentor en de leerling onderzoeken wat er voor nodig is om de 
gemiste lesstof toch eigen te maken en indien gewenst een leerling hierbij te ondersteunen door te 
helpen bij het plannen van het schoolwerk en/of de juiste werkaanpak bij het leren.

Daarnaast merken wij dat sommige gezinnen het financieel moeilijker hebben door verschillende om-
standigheden. In dat geval kan de ondersteuningscoördinator, die ook onze ‘aandachtfunctionaris school-
kosten’ is, meedenken over oplossingen. Het Geuzencollege vindt het belangrijk dat iedere leerling mee 
kan doen met het onderwijsproces en heeft hiervoor het Solidariteitsfonds beschikbaar gesteld. 

Mocht u vragen hebben aan het zorgteam of de aandachtfunctionaris schoolkosten? Dan kunt u dit 
aangeven bij de mentor van uw zoon of dochter. De ondersteuningscoördinator zal u dan zo spoedig 
mogelijk contact met u opnemen.

ZEG ‘NEE’ TEGEN PESTEN
Op onze locatie is mevrouw Loes Slagter vertrouwenspersoon en tevens anti-pestcoördinator. Zij  
is een vast aanspreekpunt voor ouders en leerlingen in het geval van pesten. In haar rol als antipest- 
coördinator begeleidt mevrouw Slagter leerlingen die gepest werden om zo de betreffende leerling 
weer een veilig gevoel en wat extra zelfvertrouwen te geven.

De anti-pestcoördinator levert ook een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat door 
middel van preventie. Tevens ziet zij erop toe dat in voorkomende gevallen het anti-pestprotocol,  
in samenwerking met de betrokkenen, volgens de juiste stappen wordt uitgevoerd.
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LESTIJDEN

1e 08.15 - 09.00 uur
2e 09.00 - 09.45 uur
3e 09.45 - 10.30 uur
KLEINE PAUZE 10.30 - 10.50 uur
4e 10.50 - 11.35 uur
5e 11.35 - 12.20 uur
6e 12.20 - 13.05 uur
GROTE PAUZE 13.05 - 13.35 uur
7e 13.35 - 14.20 uur
8e 14.20 - 15.05 uur
9e 15.05 - 15.50 uur

1e 08.15 - 08.45 uur
2e 08.45 - 09.15 uur
3e 09.15 - 09.45 uur
4e 09.45 - 10.15 uur
KLEINE PAUZE 10.15 - 10.30 uur
5e 10.30 - 11.00 uur
6e 11.00 - 11.30 uur
7e 11.30 - 12.00 uur
8e 12.00 - 12.30 uur

VERKORT ROOSTER

ABSENTIEREGELING
Als uw zoon/ dochter niet op school kan komen 
wegens ziekte of andere redenen, vragen wij u om 
voor 9.00 uur contact op te nemen met de school 
op telefoonnummer 010- 445 31 28. 

Daarna zal mevrouw Poot van de administratie de 
klassen rondgaan om te zien wie er absent is en 
niet afgemeld. In geval van absentie nemen wij 
vóór 10.00 uur contact op met de ouders, die hun 
kind nog niet hebben ziek gemeld.

VERLOFAANVRAAG
Voor extra verlof buiten de vakantie, moet een aanvraag worden ingediend bij mevrouw Olthaar, de 
teamleider. Alleen in belangrijke situaties is het mogelijk om extra verlof te verkrijgen, bijvoorbeeld 
het overlijden van naaste familieleden, bij levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel, het 
bijwonen van een huwelijk van een naast familielid en verhuizing. In genoemde situaties wordt u 
gevraagd hiervan bewijs te overleggen, zoals een overlijdensakte, medische verklaring, trouwboekje 
of uittreksel burgerlijke stand. 

Er wordt geen toestemming gegeven voor vakantieverlof voor de eerste twee lesweken van het 
schooljaar.
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4 november studiedag; leerlingen zijn vrij 

8 en 10 november basisschooldagen

14 november informatieavond keuzetraject ouders leerjaar 2

16 november schoolfeest

30 november Open Dag

5 december Goede Doelendag

6 en 8 december rapportvergaderingen; leerlingen hebben een verkort 
lesrooster

12 en 13 december rapportenmiddag en - avond

23 december kerstontbijt

KALENDER TOT AAN DE KERSTVAKANTIE

Het onderbouwteam AKL van het Geuzencollege

Wenst u een fijne herfstvakantie!
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Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 

Goede Vrijdag en Pasen 7 t/m 10 april 2023 

Meivakantie met Koningsdag 22 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaartvakantie 18 en 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023

Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2022-2023
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Vlaardingen – Sinds 10 oktober, de landelijke dag van de duurzaamheid, 

heeft een gedeelte van het oude maar nog steeds bruikbare meubilair van  

het Geuzencollege een mooie bestemming gekregen. 

Onze conciërge, de heer Aït Yahya, heeft contact gezocht met Stichting 

Spoetnik. Deze stichting heeft ervoor gezorgd dat het meubilair nu in  

klaslokalen van een school in Oekraïne staat. Hun oude en vaak beschadigde 

meubilair is verplaatst naar de schuilkelder van die school. Hierdoor kan 

de school in Oekraïne de lessen altijd voortzetten. Zo komen hulp en duur-

zaamheid samen.

Deze mooie actie valt bijna samen met de jaarlijkse projectweek op het  

Geuzencollege. Vanaf woensdag 19 oktober tot en met 21 oktober a.s. staan 

de lessen weer in het teken van duurzaamheid.

Woensdagochtend is de gezamenlijke aftrap in de aula. Kathie diStefano van 

Stichting Lawine brengt samen met een aantal leerlingen feiten aan het 

licht in een ‘nieuwsflits’. 

Naast het werken in de klas vanuit de theorie gaan de leerlingen met  

prikstokken de wijk in om afval op te ruimen en gaan ze op pad naar onder 

andere Neeltje Jans, het Science Museum Nemo, Jansen Recycling Group, de 

Heemtuin (een oase van rust en natuur midden in de Westwijk) en Masamuda. 

Tijdens een bezoek aan Masamuda in de Broekpolder gaan de leerlingen terug 

in de tijd. 

Na alle leuke, leerzame uitjes en lessen kunnen de leerlingen genieten van 

hun welverdiende herfstvakantie.

PERSBERICHT GEUZENCOLLEGE 
locatie onderbouw West te Vlaardingen
16 oktober 2022
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