
 
 

WELKOM! 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar 2022-2023. We kijken terug op de afgelopen 
periode en informeren u over de komende activiteiten en ontwikkelingen. 
 
ACTIVITEITEN 
De eerstejaars zijn op kennismakingskamp geweest. Woensdagochtend 7 september vertrok de bus richting 
Oosterhout en vrijdag 9 september rond de klok van twaalf kwam die weer aan op Holy met moe, maar 
blije leerlingen en collega’s. Er is veel plezier beleefd met sportieve -, creatieve - en superleuke 
kampactiviteiten. ’s Avonds waren er de door de leerlingen georganiseerde bonte avond, spelactiviteiten en 
het dierengeluidenspel of smokkelspel! Alles is prima verlopen dankzij de bevlogen begeleiding van 
collega’s. Ontzettend bedankt daarvoor! 
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Leerjaar twee heeft meegedaan aan culturele activiteiten in Vlaardingen, Blijdorp verkend en de 
voorlichting en training van Yets gehad. Met de mentoren is aandacht geweest voor de groepsvorming en 
het spel gedragen gedrag gespeeld. Wat vinden we met elkaar normaal, wat zijn onze gezamenlijke normen 
en waarden? Een voorstelling over diversiteit ging hieraan vooraf. Ook de tweedeklassers hadden met dank 
aan de collega’s/mentoren een mooie driedaagse! 
 
En wat een ontzettend gezellig schoolfeest hadden we afgelopen donderdagavond met elkaar! Een avond 
vol Glitter, Glamour & Blingbling. 

 
FIJN MET U KENNIS TE MAKEN 
Om kennis te maken met de mentor van uw kind heeft u de gelegenheid gekregen om een persoonlijk 
kennismakingsgesprek te voeren. Van meerdere ouders als ook van de mentoren hebben we positieve 
reacties ontvangen. In dat gesprek zijn de eerste ervaringen van het schooljaar en de verwachtingen naar 
elkaar uitgesproken. Mw. Krug ontvangt de ouders van 2B in de eerste week na de herfstvakantie. 

 
ELKE LEERLING IN BEELD 
Wij willen de doorstroom van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk begeleiden, 
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 zal er een terugkoppeling plaatsvinden, waarbij mentoren leerjaar 1 aan de leerkrachten van de 
basisschool vertellen hoe het met de leerlingen op het Geuzencollege gaat. Ook onze voormalige 
tweedejaarsleerlingen, de huidige derdejaars, zijn warm overgedragen aan de bovenbouw.  

 
CITO 
In de eerste schoolweken zijn voor leerjaar 1 Cito volgtoetsen afgenomen.  
De resultaten van deze afname zijn een nulmeting voor het voortgezet onderwijs. Aan de hand van de cito, 
de vaardigheden in de klas en de cijfers tot nu toe, kunnen we van 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. Die gesprekken zullen voor de kerstvakantie 
plaatsvinden. 
 

KEUZETRAJECT 
Dit schooljaar zullen de leerlingen van leerjaar 2 een keuze gaan maken voor een opleiding, die ze willen 
volgen in de bovenbouw. Het is belangrijk dat uw kind een opleiding kiest waar hij of zij gemotiveerd voor is 
en succesvol in kan zijn. Wij willen u graag informeren over en betrekken bij de mogelijke keuzes. Een en 
ander is ook afhankelijk van het niveau waarmee uw kind straks naar klas 3 gaat. Een uitnodiging voor de 
informatie avond van 14 november volgt nog. Mogen we op uw komst rekenen? 
 
In de tweede klassen is ondertussen een start gemaakt met de Loopbaan Oriëntatie en Ontwikkeling 
Begeleiding onder leiding van de decaan mw. Krug. Na de herfstvakantie gaan ook de mentoren aan de slag 
met deze LOOB. Via de decaan wordt u op de hoogte gehouden van de hele gang van zaken.  
 
 
 
 



 
 

 
NA DE HERFSTVAKANTIE 
In de weken na de herfstvakantie starten we met drie trainingen. Een aantal leerlingen is hiervoor 
opgegeven door hun mentor. Deelname gaat altijd in samenspraak met u als ouder. Betreffende ouders 
worden hierover geïnformeerd door de mentor of de zorgcoördinator mw. van der Meer. 
Wanneer u onderstaande trainingen leest en graag wil dat ook uw kind aan een van deze trainingen 
deelneemt, dan kunt u dit uiterlijk vrijdag 4 november via de mail bij mw. van der Meer kenbaar maken. 
hvdmeer@lentiz.nl  
 
GIRLS’ TALK 
In Girls’ Talk gaat het over omgaan met relaties, vriendschappen, hoe geef 
jij je grenzen aan en (seksuele) weerbaarheid. Met behulp van 
kennisoverdracht, reflectie, het zelf uitvoeren van programmaonderdelen 
en het krijgen van gerichte feedback raken de leerlingen bekend met het 
programma. Zij krijgen actuele informatie over lichamelijke ontwikkeling, 
(on)gewenst gedrag en bewustwording van risico’s waar meisjes mee te 
maken krijgen. Op deze manier willen wij de leerlingen bewust maken van 
hun keuzes, gedrag en daarbij horende gevolgen. De cursus wordt in acht 
bijeenkomsten gegeven op dinsdagochtend het tweede en derde lesuur 
door mevrouw Bibouh (jongerencoach van Minters).  

 
FAALANGSTTRAINING 
Tijdens deze training leren de leerlingen hoe ze met hun faalangst 
om kunnen gaan. Eerst wordt er gekeken naar de specifieke 
problemen van de leerling en wat de ervaringen hierin zijn. 
Vervolgens wordt er een specifiek faalangst reductie plan gemaakt. 
Er wordt geleerd hoe ze zenuwen en negatieve gedachten kunnen 
omzetten naar helpende, positieve gedachten. 
Concentratieoefeningen, ontspanningsoefeningen en zelfreflectie 
komen aan de orde. Ook wordt het studiegedrag besproken. Deze training is geschikt voor leerlingen die het 
moeilijk vinden om (zichzelf) te presenteren, weinig zelfvertrouwen hebben, het moeilijk vinden om met 
andere mensen om te gaan, bij het maken van toetsen veel spanning ervaren en graag willen leren om te 
gaan met de angst om te falen.  

 
ROTS&WATER TRAINING 
De Rots en Water training is een sociale 
weerbaarheidstraining. De Rots staat voor 
weerbaarheid: voor jezelf opkomen, jezelf kunnen 
verdedigen en in jezelf vertrouwen. Het Water staat 
voor solidariteit: dat betekent dat je je in kunt leven in 
andere mensen en dat je jezelf kunt beheersen wanneer 
je bijvoorbeeld heel boos wordt. Door te oefenen en te 
praten met andere leerlingen leer je om in te schatten 
wanneer je een Rots kunt zijn en wanneer Water.  

 

 

 



 
 

 
MAATWERK IN DE FLEXUREN 
Tijdens de flexuren wordt voor leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben voor een aantal vakken 
maatwerk gegeven. Leerlingen die extra hulp bij organiseren en plannen kunnen gebruiken hebben in die tijd 
een gesprek met een leercoach. Het onderwijsteam van de betreffende klas(sen) bepalen wanneer een 
leerling daarvoor in aanmerking komt. Uiteraard kan de leerling of ouder ook zelf deze extra begeleiding 
aanvragen. 
 
HUISWERKBEGELEIDING 
Ondertussen is ook de huiswerkbegeleiding van start gegaan. Voor nu nog op dinsdagochtend het tweede 
lesuur, maar binnenkort zullen we nog twee momenten in de week aanbieden. Dit is een service van school. 
In overleg  met de leerlingen en ouder/verzorger kunnen leerlingen daaraan deelnemen. Het is de bedoeling 
dat ze daarvoor gemotiveerd zijn/raken. Ze kunnen in een rustige ruimte leren voor toetsen en huiswerk 
maken. Ze kunnen vragen over het huiswerk stellen aan de begeleider. 
 
LAPTOPS LEERJAAR 1 
Vanaf komende week gaan de leerlingen van leerjaar 1 voor diverse vakken met hun laptop werken. De 
docenten zullen in SOMtoday aangeven wanneer de leerlingen voor hun vak de laptop nodig hebben. De 
laptop komt opgeladen mee naar school. Er zijn per lokaal slechts een aantal oplaadpunten. Met de leerlingen 
zullen we de spelregels rondom het gebruik en ons internetprotocol goed doornemen. 
 
MAS 
Een groot aantal leerlingen is begonnen of op zoek naar een maatschappelijke stage. Dat doet ons goed! 
Voor vragen rondom de MaS kunt u terecht bij dhr. van Duin, evduin@lentiz.nl . Op onze site 
www.geuzencollege.nl kunt u uitgebreide informatie over de maatschappelijke stage vinden. We vinden het 
belangrijk dat onze leerlingen die vrijwillige bijdrage aan de maatschappij leveren.  
 

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 wordt 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 of de (ondersteunings)coördinator .  
 
ZEG ‘NEE’ TEGEN PESTEN 
Op onze locatie heeft mw. Lie (rlie@lentiz.nl) als 
vertrouwenspersoon tevens de rol van  
anti pest coördinator. Zo hebben zowel leerlingen als ouders 
een vast aanspreekpunt in het geval van pesten. U kunt 
uiteraard in eerste instantie ook contact opnemen met de 
mentor. De anti pest coördinator levert samen met het team 
een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat 
doormiddel van preventie. Tevens ziet zij erop toe dat in voorkomende gevallen het antipestprotocol, in 
samenwerking met de betrokkenen volgens de juiste stappen wordt uitgevoerd. 
Mocht u (cyber)pesten ontdekken, dan vinden we het fijn als u daarvan melding bij ons doet. We signaleren 
een hoop van wat er gebeurt, maar kunnen niet altijd alles weten. 
 
 



 
 

 
ZORG EN ONDERSTEUNING 
Het zorgteam van de school is intensief betrokken bij de begeleiding van onze leerlingen. U kunt hierbij 
bijvoorbeeld denken aan extra ondersteuning in de vorm van de leerlingbegeleider als een leerling veel 
lesstof heeft gemist i.v.m. afwezigheid. De leerlingbegeleider kan 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 ondersteunen door te helpen bij het plannen van het schoolwerk en/of de juiste 
werkaanpak bij het leren. 
 
Ieder school heeft een ondersteuningsteam. Ontvangt u een uitnodiging van school voor een overleg met 
het ondersteuningsteam, dan betekent dit dat de school zorgen heeft over het functioneren van uw kind op 
school en dat u met de mentor en/of ondersteuningscoördinator niet voldoende tot oplossingen komt.  
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 ondersteuningsteam formulier 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. 
 
Bij een gesprek met het ondersteuningsteam kunnen de volgende mensen aanwezig zijn: 

 de ondersteuningscoördinator 
 de mentor of iemand anders van het onderwijsteam 
 de onderwijs ondersteuningsspecialist (OOS) vanuit Steunpunt Onderwijs 
 de gezinsspecialist (vanuit de hulpverlening) 

In overlegkunnen ook andere specialisten zoals een leerplichtambtenaar, politie of de 
jeugdverpleegkundige aansluiten. 
 

GELIJKE KANSEN 
We merken dat sommige gezinnen door verschillende omstandigheden het financieel moeilijker hebben. In 
dat geval kan onze ondersteuningscoördinator of de aandacht functionaris schoolkosten ook met u 
meedenken voor oplossingen. Het Geuzencollege vindt het belangrijk dat iedere leerling kan meedoen aan 
het onderwijsproces en heeft hiervoor het Solidariteitsfonds beschikbaar gesteld. 
 
Mocht u vragen hebben aan het zorgteam, de ondersteuningscoördinator mw. van der Meer of de 
aandacht functionaris mw. Dietz, dan kunt u dit aangeven bij de mentor van uw kind. 

 
VUURWERK 
Het lijkt nog wat vroeg maar we zeggen het toch maar vast… het afsteken van vuurwerk of het in het bezit 
hebben ervan rondom school is niet toegestaan! We zullen melding doen bij de politie. In veel gevallen blijft 
het bij een waarschuwing, maar het kan ook leiden tot een bezoek aan bureau Halt.  
We zullen bureau Halt vragen vuurwerkvoorlichting te komen geven in de aula om te vertellen hoe gevaarlijk 
vuurwerk is. Op die manier kunnen we hopelijk meewerken aan het voorkomen van ernstig letsel. 

 
 
 
 
 



 
 

 
GEZONDE SCHOOL 
Het thema gezonde voeding en leefstijl heeft dagelijks onze aandacht.  
Enkele voorbeelden daarvan zijn: 

 de praktijkweek Gezond en Veilig met o.a. lessen over gezonde voeding 
 bevorderen van water drinken door dat toe te staan tijdens de lessen 
 wekelijks verkoop van broodjes gezond  
 een gezonde kantine 
 tussen de herfstvakantie en de meivakantie twee keer per week voor elke leerling gratis fruit 

 
GEZOND&VEILIG 
In de laatste week voor de kerstvakantie gooien we het rooster om en hebben de leerlingen de 
praktijkweek Gezond & Veilig. In de week ervoor ontvangt u hiervoor het rooster en de info. Het veilig in de 
omgang, veilig in het verkeer, beweging en gezonde voeding zullen in ieder geval onderdeel van deze week 
zijn. 
 
Daarnaast zullen we met de leerlingen een actie voeren voor een door hen gekozen goed doel. De laatste 
vrijdag voor de kerstvakantie zullen we voor al onze klassen een kerstviering organiseren. We hopen dan 
een mooie cheque aan het goede doel te kunnen overhandigen. 
 

AGENDA TOT AAN DE KERSTVAKANTIE 

 
Maandag 24 oktober  Herfstvakantie  

Maandag 31 oktober Eerste schooldag na de vakantie 

Vrijdag 4 november Organisatiedag personeel Geuzencollege ; de leerlingen zijn vrij 

Dinsdag 8 november 
Vervolg huiswerkklas leerjaar 1 en 2 
We ontvangen groep 8 van de basisscholen 

Donderdag 10 november  We ontvangen groep 8 van de basisscholen 

Maandag 14 november Informatie avond keuzetraject ouders leerjaar 2; u ontvangt een uitnodiging 

Woensdag 23 november Leerlingenraad 2 

Woensdag 30 november Open Dag voor groep7/8 in de middag en avond 

Vrijdag 9 december Paarse vrijdag 

Donderdag 15 december Ouders ontvangen Rapport 1 op school; u ontvangt een uitnodiging 

Maandag 19 december  Start praktijkweek Gezond & Veilig 

Donderdag 22 december Nieuwsbrief 3 

Vrijdag 23 december Kerstviering  leerjaar 1 en leerjaar 2 

Maandag 26 december Kerstvakantie 

Maandag 2 januari Kerstvakantie 

Maandag 9 januari Eerste schooldag na de vakantie 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
SCHOOLVAKANTIES 2022-2023 
 
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m  5 maart 2023 

Goede Vrijdag en Pasen 7 april t/m 10 april 2023 

Meivakantie met Koningsdag 22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaartvakantie 18 mei en 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023 

 
 
PERSONEEL 
Zondagochtend 23 oktober is Siem Kloppenburg geboren.  
Welkom op deze wereld, lieve kleine Siem!  
Wij wensen de kersverse ouders heel veel geluk met hun zoon! 
Na de herfstvakantie zal dhr. Kloppenburg drie weken met verlof zijn.  
 
 
 
 
TOT SLOT 
Mocht u vragen hebben aangaande uw kind, informatie 
willen of praten over zaken die u ter ore komen, neemt u 
contact met de mentor, de coördinator of de teamleider! 
U kunt ons bereiken op school: 010 – 474 27 50. Uiteraard  
kunt u ook mailen. 
 
 
 
 
 

Het onderbouwteam Geuzencollege Holy  
wenst u en onze leerlingen  
een fijne herfstvakantie toe! 

 


