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BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S),

INZAMELACTIE TURKIJE EN SYRIË
Op 6 februari 2023 stond de wereld even stil. Een heftige aardbeving in Turkije en Syrië, bracht veel 
schade en nog meer verdriet met zich mee. De onderbouw van het Geuzencollege locatie West 
heeft een brandbrief naar ouders gezonden. De mensen in het getroffen gebied hebben behoefte 
aan warme dekens en kleding. Aan de oproep is gehoor gegeven: tassen vol warme kleding en 
dekens zijn nu onderweg naar de mensen die het hard nodig hebben. 

Deze spontane, sociale actie past bij het Geuzencollege. Oog hebben voor de ander is belang-
rijk. Het Geuzencollege locatie West organiseert daarom van 22 tot en met 24 februari 2023 weer 
verschillende gezamenlijke activiteiten tijdens de jaarlijkse Burgerschapsweek. Hierdoor leren 
leerlingen inzicht te krijgen in hoe zij op een sociale en betrokken manier hun rol in de samenleving 
kunnen innemen. Om goed met elkaar te kunnen samenleven heb je kennis, vaardigheden, een 
nieuwsgierige en positief kritische houding en reflectie nodig. 
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SAMENLEVEN DOE JE ZO!

De eersteklassers verblijven om die reden twee 
dagen in het virtuele Globaland. De situatie in 
de landen in Globaland is problematisch. Er is 
bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goe-
de wegen en het milieu is vervuild. De leerlingen 
besturen in groepjes deze landen. In een aantal 
spelrondes is het hun taak om de situatie in hun 
land te verbeteren, waarmee zij zogenaamde 
Globa’s, de munteenheid in Globaland, kunnen verdienen. Tijdens de spelopdrachten, waarbij sa-
menwerking tussen groepjes wordt gestimuleerd, worden leerlingen aan het denken gezet over de 
problemen in de maatschappij. Ook vormen ze hier een eigen mening over. Het Globalandproject is 
onderdeel van Stichting Cross Your Borders.

Ook krijgen de eersteklassers tips en tricks van Kathie diStefano van Stichting Lawine om de wereld 
om ons heen leefbaarder te maken. De leerlingen krijgen daarnaast informatie van hun mentor en 
verwerken die door middel van kleinere opdrachten in de klas en in de wijk. 

De tweedeklasleerlingen spelen met hun men-
torklas het geboortespel dat over de diversiteit 
van mensen gaat (Schiedams LEF). Diversiteit 
roept vaak onbegrip op. Het geboortespel laat  
zien dat waar je wieg staat van invloed kan zijn 
op de kansen die je in de samenleving hebt. 
Er komt iemand van de Schuldhulpmaatjes vertellen over geldzaken voor nu en later. Deze les sluit 
aan bij De Big Mo Theater Show. Een interactieve voorstelling waarin het publiek volop meedenkt en 
speelt over omgaan met geld. Bovendien maken de leerlingen bij beeldende vorming een filmposter 
van zichzelf als held: waar heb ik me voor ingezet, wat heb ik moeten overwinnen om mijn doel te 
bereiken en hoe ziet mijn heldendaad er dan uit! 

Tot slot gaan sinds lange tijd de tweedeklassers er weer op uit. ProDemos organiseert een programma 
over politiek Den Haag. De mentoren hebben hun leerlingen op school al wegwijs gemaakt in het 
politieke landschap. Een deel van de tweedejaarsleerlingen gaat bovendien naar het Anne Frankhuis 
in Amsterdam.

Helaas blijkt in een rijk en vrij land als Nederland de ongelijkheid groot en is er een voedselbank  
nodig. Zo ook in Vlaardingen. De leerlingen van het Geuzencollege hebben daarom in de week van 
de Burgerschap producten ingezameld voor de Vlaardingse Voedselbank, die op haar beurt weer 
een aantal Vlaardingers blij kan maken. Want samen leven doe je zo! 

https://omroepvlaardingen.nl/samen-leven-doe-je-zo/
https://www.vlaardingen24.nl/nl/nieuws/onderwijs/samen-leven-doe-je-zo/35125
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KEUZETRAJECT
We zijn alweer over de helft van het schooljaar. 
Een spannende periode voor tweedejaarsleer-
lingen, voor wie de keuze van de opleidingen 
centraal staat. Inmiddels zijn de keuzekaarten 
ingevuld en door de leerlingen ingeleverd bij de 
mentor. De motivatiebrieven zijn via de decaan 
naar de docenten van de bovenbouw gestuurd. 

In overleg met de mentor en decaan, maar ook 
op advies van de vakdocenten van de boven-
bouw, zal worden bekeken of de voorlopige 
keuze in alle opzichten past bij uw kind. Dit alles 
valt onder Loopbaan Oriëntatie en Ontwikkeling 
Begeleiding (LOOB). Wij hopen dat u als ouder/
verzorger hierover met uw kind in gesprek gaat. 

In verband met het keuzetraject worden de rapportgesprekken in leerjaar 2 met álle ouders en leerlingen 
gehouden. Zet de data 3 en 4 april 2023 daarom alvast in uw agenda.
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WERVING NIEUWE LEERLINGEN

Op donderdag 19 januari jl. was de voorlichtingsavond voor de ouders en hun kinderen uit groep 8 
van de basisschool. Met trots hebben wij ons mooie onderwijs en de daarbij horende (extra) on-
dersteuning gepresenteerd. We waren onder de indruk van de presentatie van Joany, een ouder 
van een 1e-jaars leerling en lid van de ouderraad. 
Beter hadden wij het niet kunnen vertellen. Hiermee 
hopen we een goed beeld te hebben gegeven van 
de school. De positieve reacties van ouders gaven 
daar blijk van.
 
Op 1 februari jl. was de Open Dag en vanaf die 
datum 8.00 uur is de website opengezet voor aan-
melding. De aanmeldingen komen binnen en er is 
een start gemaakt met de intakegesprekken. Laten 
we ook dit jaar weer hopen op het inschrijven van 
een mooi aantal leerlingen. Wat we merken is dat de 
eerste Open Dag op 30 november 2022 heel druk-
bezocht was en die op 1 februari 2023 wat minder, 
alsook het aantal ouders op de voorlichtingsavond. 
Kunt u ons laten weten wat uw ervaringen zijn bij het 
bezoeken van scholen? Hoe wilt u als ouder geïnformeerd worden over de overstap van uw kind van 
groep 8 naar het voortgezet onderwijs? Vanuit de ouderraad hebben wij al goede tips ontvangen. 
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WANDA WERNER MET PENSIOEN

Wanda is per 1 juni 2014 gestart bij het Geuzencollege als coördinator maatschappelijke stage. Na 
ruim 44 jaar te hebben gewerkt in het onderwijs, zal zij per 1 maart met pensioen gaan. Op 9 februari 
heeft ons team samen met Wanda en haar gezin op een informele en ontspannen manier een af-
scheidsfeestje gehouden. Bram Voogd, voorheen mentor LWO+, zal het stokje van haar overnemen. 
Hij wordt per 1 maart de MAS coördinator. 

BERICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Mijn naam is Hayat Azghay en ik zit sinds dit jaar in de MR van het Geuzencollege! Ik ben een ou-
der van een leerling van de bovenbouw. Voor mij is dit een enorme uitdaging, ik voel me als ouder 
enorm betrokken bij het Geuzencollege. En ik wilde hier iets mee doen. Samen met twee andere 
ouders vertegenwoordigen wij alle ouders van alle leerlingen! Daarnaast bestaat de MR ook nog uit 
een enorm leuk team van 4 personeelsleden en de directrice.

Ik wil jullie graag het een en ander vertellen, over wat we zoal in de MR doen en bespreken. Wij 
komen elke maand bij elkaar. Hierin bespreken we de keuzes, die de school maakt tot wie we zijn. 
We praten over het welzijn van de leerlingen en personeel. Ook stemmen we in met de jaardoelen, 
lessentabellen en overgangsnormen. En nog vele andere dingen zoals, de hoogte van de ouderbij-
drage en de examenreglementen. We houden in de gaten hoe het staat met de veiligheid op  
school, lesuitval en verzuim.

Heb je een vraag aan mij of wil je iets vertellen, dan hoor ik dat graag van u.
Mijn emailadres is lamyaeanas@hotmail.com
Vriendelijke groet, 
Hayat
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woensdag 8 maart Soldaat van Oranje - de musical

maandag 13 t/m 17 maart Inschrijfweek nieuwe leerlingen

vrijdag 17 maart Naturalis voor leerjaar 1 LWO+

vrijdag 17 maart Corpus voor leerjaar 2

maandag 20 maart Studiedag team AKL (leerlingen vrij)

woensdag 22 maart Scheveningen voor leerjaar 2 (klein aantal leerlingen)

maandag 27 maart Rapportvergaderingen (leerlingen zijn eerder uit)

dinsdag 28 maart  Rapportvergaderingen (leerlingen zijn eerder uit)

donderdag 30 maart Corpus voor leerjaar 2

maandag 3 april Rapportmiddag en -avond (leerlingen zijn eerder uit)

dinsdag 4 april Rapportmiddag

donderdag 6 april Paasontbijt (leerlingen zijn eerder uit)

vrijdag 7 t/m 10 april Paasweekend

dinsdag 11 april                Keuzekaart moet voor de 2e keer worden ingeleverd  
(definitieve keuze opleiding)

woensdag 12 april Archeon voor leerjaar 1

dinsdag 19 april Schoolreis

Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
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KALENDER TOT AAN DE MEIVAKANTIE

Het onderbouwteam AKL van het Geuzencollege

wenst u een fijne voorjaarsvakantie!


