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Van de schoolleiding  

Alles en iedereen staat in de startblokken. Dit was de korte periode tussen kerst en 
voorjaarsvakantie. Hierna beginnen wij voor ons gevoel aan de eindsprint. Een sprint waar iedereen 
alles op alles gaat zetten om de finish goed te halen. Leerlingen van leerjaar 3 gaan naar hun 2e 
tentamenweek en de leerlingen van leerjaar 4 naar hun laatste.  
Hierna kunnen de laatste stukjes werk afgerond worden en is het schoolexamen bijna klaar. Voor de 
meivakantie vinden de praktijkexamens plaats en na de meivakantie zitten zij midden in het Centraal 
Examen. 
De komende periode zal een periode zijn van alle zeilen bijzetten en ook van trainen, trainen en 
oefenen. Herhalen wat je de laatste jaren hebt geleerd en weer ophalen wat weer een beetje is 
weggezakt. 
Leerjaar 3 vervolgt hun pad op weg naar de overgang van 3 naar 4. 
Wel willen wij iedereen erop wijzen dat alle 0,1-en weggewerkt moeten zijn. Als leerling ben je zelf 
verantwoordelijk om afspraken te maken met de docent en deze afspraken ook na te komen. Zeker 
0,1-en voor LO, PMV en CKV zijn onnodig. Al deze vakken moeten met een voldoende afgesloten 
worden!!! 
Maar eerst even een weekje vakantie! Iedereen een fijne week gewenst. 

 

Terugblik 

De Open Dag op 1 februari werd weer druk bezocht. Eindelijk weer fysiek een school bezoeken. Veel 
leerlingen hebben geholpen en hebben kunnen vertellen wat de verschillende opleidingen inhouden! 
Leerlingen uit klas 2 van de onderbouw kwamen op donderdag 26 januari en vrijdag 27 januari 2023 
samen met hun mentor een kijkje nemen op de bovenbouw. De leerlingen hebben op deze twee 
ochtenden, kennis gemaakt met de beroepsgerichte vakken en een proefles mogen meemaken. Zo 
kunnen zij zich goed oriënteren op hun profielkeuze voor leerjaar 3.                                                                                                                                                                                                            
In dezelfde week op vrijdag werd een speed date sessie gehouden op de twee onderbouwen. 
Leerlingen van leerjaar 3 zijn s’ morgens in gesprek gegaan met de leerlingen van leerjaar twee om te 
vertellen over hun keuze en de verhalen over de bovenbouw. Het was een positieve week. 

Maar al snel daarna werd de wereld opgeschrikt door de verschrikkelijke aardbeving. In het 
rampgebied staat de wereld even echt stil, maar ook in Nederland en op school wordt met alle 
slachtoffers en hun familie meegeleefd. In de onderbouw is een inzamelactie gestart en ook in de 
bovenbouw kon/ kan gedoneerd worden. Ook onze eigen winkel lokaal 97 heeft bijgedragen aan de 
actie en heeft een extra donatie gedaan. Komende week gaan er nog spullen (en geld) naar een 
stichting die rugzakken vullen voor de kinderen die daar niets meer hebben. De rugzakken worden 
gevuld met educatief materiaal en schoolspullen zodat zij zo snel mogelijk weer kunnen leren en 
groeien. 



 

 

Vanuit de opleidingen 
 

Marketing & Ondernemen 

De leer- en praktijkwinkel “Lokaal 97” heeft de afgelopen periode weer in de krant gestaan.: 
https://www.rodi.nl/vlaardingen/331268/leerlingen-geuzencollege-helpen-via-lokaal97-de-
dierenambulance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cheque van € 1010,- wordt door Benjamin Maltha van 

het Geuzencollege overhandigd aan de medewerkers van 

de Dierenambulance.(Foto: Peter Spek) 

 

Leerlingen Geuzencollege helpen via Lokaal97 de Dierenambulance 

Een cheque van duizend tien euro konden de leerlingen van het Geuzencollege die stage lopen bij 
de leerwinkel Lokaal97 in de Fransenstraat overhandigen aan Coby van der Vaart van de 
Dierenambulance van de Stichting Dierennoodhulp West Nederland. Het geld werd bijeenbracht 
door de verkoop, in de afgelopen maanden, van vooral tweedehands spullen in de winkel in het 
centrum van de haringstad. 

Door Peter Spek 

“En met dit bedrag ben ik erg tevreden en dat geld kunnen wij goed gebruiken,” zegt Coby van der Vaart. 
Dagelijks ontfermen de medewerkers van de Dierenambulance zich over dieren in nood. “Dit bedrag gaan wij 
gebruiken om de kosten die wij kwijt zijn voor een dierenarts te dekken. Het is soms noodzakelijk, dat wij met 
een dier naar een dierenarts moeten, als de eigenaar niet bekend is, maar wij moeten de dierenarts wel 
betalen voor zijn werk,” laat Coby van der Vaart de leerlingen van het Geuzencollege weten in de winkel aan de 
Fransenstraat. Natuurlijk willen de leerlingen meer weten over het werk van de medewerkers van de 
Dierenambulance. Coby van der Vaart heeft inmiddels twintig jaar ervaring met het rijden op de 
Dierenambulance en weet wel het een en ander te vertellen. “Om maar te beginnen met vandaag.  

Vannacht werd ik om half twee uit bed gebeld voor een aangereden kat op de Burgemeester Heusdenslaan. Ik 
ga dan kijken wat er precies aan de hand is en wat voor verzorging de aangereden kat nodig heeft. Helaas kon 
ik, gezien de verwondingen, niet veel meer doen, dan hem in te laten slapen om verder lijden te overkomen,’ 
zegt Coby van der Vaart, terwijl de leerlingen ademloos meeluisteren. “Maar,” gaat de Vlaardingse verder. 
“Ons werk is zeer divers. Wij geven de eerst noodzakelijke zorg aan dieren die hulpbehoevend worden 
aangetroffen en vervoeren onbeheerde, gevonden, zieke, gewonde, gebrekkige of overleden dieren en 
gebruiken daar onze vier ambulances voor.”  

Uit de praktijk 
Coby van der Vaart maakt geen onderscheid in wat voor soort dieren het zijn. “Het kunnen huisdieren zijn, 
maar ook dieren die in het wild leven. Al dan niet in de aanwezigheid van de eigenaar of verzorger vervoeren 
wij de dieren naar de gewenste, vereiste of noodzakelijke bestemming van een dierenarts of opvangcentrum.”  

Van der Vaart benadrukt nog maar eens, dat het werk op de Dierenambulance louter door vrijwilligers wordt 
uitgevoerd. “Zij krijgen wel een opleiding dieren EHBO en verder wordt het werk in de praktijk geleerd.” 
Benjamin Maltha, een van de stagiaires, kijkt met tevredenheid terug op die periode in de leerwinkel in de 
Fransenstraat. “Ik wist vooraf niet wat mij te wachten stond, maar het is erg leuk geweest. Veel geleerd en het 
omgaan met mensen is ook een leermoment geweest.” 

https://www.rodi.nl/vlaardingen/331268/leerlingen-geuzencollege-helpen-via-lokaal97-de-dierenambulance
https://www.rodi.nl/vlaardingen/331268/leerlingen-geuzencollege-helpen-via-lokaal97-de-dierenambulance


 

 

In groepjes van twee worden de leerlingen onder leiding van de docenten Annette Wielaard en Bernadette 
Diehl begeleid. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft ook indruk gemaakt bij docenten en leerlingen. “Daarom 
helpen wij deze mensen deze weken door het geld van de verkoop van de spullen te storten op giro 555”, aldus 
Annette Wielaard. 
 

 

 

 

En zij stonden ook op de Open dag ven 1 februari met hun eigen kraam!  

 

Techniek en onderhoud                                                                                                                                                            
De leerlingen van Techniek en Onderhoud hebben een nieuw praktijklokaal bij Kade 40 in 

Vlaardingen. En met de watertaxi worden ze in sommige gevallen naar hun keuzevak gebracht. 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen van YT&O gaan op woensdag en/of donderdag naar verschillende locaties waar zij 
keuzevakken krijgen aangeboden. Bij Techniek College Rotterdam (TCR) worden de keuzevakken 
lassen, plaat en constructie,  slimme technologie, voertuigen en tweewielers aangeboden door 
docenten van het MBO. Hier gaan ze met de metro naartoe en erna stappen ze op de watertaxi om 
richting de RDM-loods te gaan. 
Alle leerlingen hebben een eigen overall met een oranje Geuzenpolo en veiligheidsschoenen aan. Dit 
is hier verplicht in het gebouw. 
Ook gaan leerlingen naar de schildersvakopleiding (SVO) waar ze onder andere leren stuken 
(wandafwerking). 
 

  



 

 

Lifestyle en multimedia 
Lifestyle en Multimedia is het creatieve beroepsgerichte vak van de bovenbouw. 

Beelden nemen in de huidige maatschappij een steeds belangrijkere plaats in. Alle informatie die op 

ons afkomt wordt tegenwoordig met beeld ondersteund. Bij L&M leer je omgaan met deze 

beeldcultuur. Zo ontdek je wat bepaalde beelden zo’n kracht geeft. Met talloze creatieve vakken 

bereiden we je voor op een toekomst in de creatieve sector. 

Tijdens de carrousel-dagen kwamen ook dit jaar de tweedejaars leerlingen langs in het praktijklokaal 

waar het gemaakte werk van de bovenbouwleerlingen tentoongesteld werd. Met enthousiaste 

verhalen van de L&M leerlingen werd het verhaal van docenten tot leven gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zorg en Welzijn 

De vierdejaars leerlingen van Zorg en Welzijn 

hebben in oktober en in januari voor het 

onderdeel “Keuken” hun eindopdracht 

uitgevoerd. Zij hebben voor de ouders 

gekookt en bediend. Het was lekker en zij hebben goed hun best gedaan. 

Dit allemaal op momenten dat de school normaal dicht is. 

 

Salon Marnix                                                                                                                                                                             

Vanaf het schooljaar 2019/2020 bezit het Geuzencollege zijn eigen  

verzorgingssalon! Op de elfde verdieping van de Marnixflat in de  

Westwijk doen leerlingen Zorg & Welzijn praktijkervaring op. De 

salon maakt deel uit van het keuzevak Uiterlijke Verzorging.  

Bewoners van de flat kunnen hier op afspraak terecht voor 

uiteenlopende gezichtsverzorging, een handmassage of manicurebehandeling. De bedoeling is ze blij 

en tevreden weer te laten vertrekken, voor de leerlingen best een uitdaging! Het is een leuke manier 

om praktijkervaring op te doen. De fijne kneepjes van het vak leer je natuurlijk  het best in een échte 

salon, buiten de schoolmuren. Voor de cliënten is het uiteraard net zo speciaal. 



 

 

 

Horeca & Commercie 

De leerlingen hebben de afgelopen periode heel 

erg aan hun kookvaardigheden gewerkt en dit 

afgesloten met een toets.  

 

 

Sport &Welzijn 

Met de 4ejaars leerlingen ronden wij het PTA af. Dit doen zij door middel van het geven van 

verschillende lessen zoals voetbal, handbal, volleybal, ultimate frisbee 

en basketbal. Hier leveren ze ook een lesvoorbereidingsformulier voor 

in. Op deze beide onderdelen worden ze beoordeeld en dit telt mee 

voor het kunnen maken van het examen. De lessen worden gegeven 

in de Erasmushal hier in Vlaardingen. Ook ronden ze een aantal 

andere sporten in de lessen af die wij geven. Zoals atletiek, ze gaan 

een stormbaan aflopen (dit doen ze in verband met het vak 

geüniformeerde dienstverlening die ze krijgen bij sport en welzijn.) 

Verder hebben ze ook nog een piepjestest gedaan waarvoor ze een 

cijfer hebben gekregen en komt er ook nog een fittest aan. Voor de theorie krijgen ze 

examentraining. 

     

Met de 3e-jaars leerlingen zijn we op dit moment bezig met het maken van 

een speurtocht. Deze zetten ze uit in de wijk. Hun eigen klasgenoten moeten 

de speurtocht uitlopen. Verder ontdekken de 3e-jaars leerlingen verschillende 

sporten. Zo gaan ze na de vakantie bolderen en zwemmen. Bij het onderdeel 

zwemmen doen ze een stukje levensreddend zwemmen en een stukje 

waterpolo. Verder leren ze hoe ze een planning moeten maken en hoe ze dit 

kunnen gebruiken voor hun toekomstige werkplek. Verder zijn wij begonnen 

met het geven van les en leiding. De leerlingen leren hoe ze voor een groep 

moeten staan en hoe ze les moeten geven.   

 

Sportactiviteiten 

Na het succesvolle basketbal en voetbaltoernooi heeft de GPL en de AKL een trefbaltoernooi 

georganiseerd. De onderbouw had zich goed vertegenwoordigt. De aankomende weken zullen er 

weer wat nieuwe buitenschoolse activiteiten georganiseerd gaan worden. De flyer komt op de 

lichtkrant en deuren bij de gymzaal te hangen. Wij hopen weer op veel aanmeldingen! Aanmelden 

kan bij de gymdocenten.  

 

 

  



 

 

Speciale activiteiten 

Excursie naar Parijs                                                             

Van 6 t/m 8 februari zijn de leerlingen van leerjaar 4 naar Parijs geweest. Met een paar bussen vol 

zijn wij naar Parijs gereden. We hadden een leuk en leerzaam driedaags programma. De leerlingen 

waren verdeeld over de diverse groepen en hebben veel mogen bezichtigen. Er was een thuisblijf 

groep en zij hebben op woensdagmiddag in Rotterdam een leuke bowling middag gehad. 

Onderstaand enkele foto’s. 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid 

Ouderraad                                                                                                                                                                                    
Lentiz onderwijs heeft een nieuw meerjarenbeleidsplan 2023-2027 ontwikkeld. Vanuit de Lentiz 

koers en ambities hebben wij voor onze school een doorvertaling gemaakt naar ons 

meerjarenbeleidsplan 2023-2027 voor het GeuzenCollege. De ouderraden zijn in gesprek gegaan met 

de directeur en de teamleider om hierover te praten. 

 

Vooruitblik 

Tentamenweek 2  
Tentamenweek 2 vindt plaats in de week van 20 maart. Het rooster voor deze 

week ontvangen de leerlingen na de voorjaarsvakantie. Ook op de website is 

dan de nodige informatie over deze week te vinden. De wijze van toetsen, de 

duur, de tentamenstof per vak, de weging en eventuele opmerkingen staan in 

de Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s) en ook die zijn op de 

website te vinden. 

In de tentamenweek vinden ook veel gesprekken plaats voor de loopbaan 

oriëntatie (loob). 



 

 

Herkansing  

Nadat de uitslagen van de tentamens bekend zijn geworden is er zoals gebruikelijk altijd weer 
gelegenheid om een tentamen te herkansen.  
Op vrijdag 24 maart is er gelegenheid om die aanvraag digitaal, via de website, te doen. U krijgt via de 
mail weer te horen vanaf wanneer dit kan.  
 

Examennieuws  

Het eindexamen komt snel dichterbij. Binnenkort verschijnt op de website het rooster voor deze 

examenweken. De leerlingen dienen een kwartier voor aanvangstijd die in de roosters zijn genoemd 

bij het examenlokaal aanwezig te zijn. Voor alle duidelijkheid is het goed om nog even door te geven 

dat het niet mogelijk is om van deze genoemde data af te wijken. Wilt u hiermee dus rekening houden 

bij het plannen van afspraken? De leerlingen van de Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg doen al 

hun examens digitaal. Leerlingen van de Gemengde en Theoretische Leerweg doen hun examens nog 

op papier. 

Namens alle collega's wens ik (examensecretaris dhr. vd Klugt), alle ouder(s)/verzorger(s) van de 

examenkandidaten alvast veel sterkte in de komende periode.   

 

Verlof na de examens 

Na de examens volgt de spannende wachttijd op de uitslag. 
Daar gaan enkele weken overheen, waarin er vaak geen contact 
meer is met de school. Toch vallen deze examen-kandidaten 
wettelijk nog wél onder de hoede van de school. Vakantieverlof 
buiten de regu-liere vakantieperiodes om is in principe niet toe-
gestaan. Het is daarom dat verlof vanwege 

familieomstandigheden officieel aangevraagd dient te worden middels een verlofformulier dat 
verkrijg-baar is op de administratie. De school kan daar dan, al of niet, toestemming voor geven. Verlof 
is dus alleen mogelijk na toestemming van de schoolleiding door middel van een ondertekende 
verlofaanvraag. De Ambtenaar Leerplicht ziet nauw toe op de naleving van de verlofregeling. 

 

Voorbereiden op het examen  

In de meivakantie zal er nog gelegenheid zijn om examentraining te 
volgen, hier krijgt u nog bericht van. Tijdens de reguliere lessen in de 
laatste periode wordt ook getraind en kunnen leerlingen nog vragen 
stellen over onderdelen die zij moeilijk vinden. 

 

Van de schooldecaan   
Voor onze eindexamenkandidaten: de uiterste inschrijfdatum voor het mbo is 1 april 2023. Dit komt 
snel dichterbij. Dus inschrijven voor een mbo opleiding op korte termijn is noodzakelijk. Wie op 1 april 
2023 nog nergens ingeschreven staat, loopt de kans dat opleidingen dan vol zijn.  

Zorg dat je de boot niet mist!!! 



 

 

  

 

Welke niveaus zijn er nu precies?  

In het algemeen is de route op het mbo als volgt: Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL) start in het mbo op niveau 
2, Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) start in het mbo op niveau 3 en Gemengde Leerweg en Theoretische 
Leerweg start in het mbo op niveau 4. 

Sommige leerlingen geven een hoger niveau op dan ze nu doen. Is dat handig? Nee, natuurlijk niet! Tijdens het 
kennismakingsgesprek komt altijd naar voren op welk niveau de leerling les heeft. Dus wie nu een te hoog niveau 
opgeeft en later naar een andere groep teruggezet moet worden, loopt dan kans op een wachtlijst te komen. 

 

Ingeschreven, wat nu?  

Meestal krijgt de leerling bericht dat de aanmelding is binnengekomen en dat er later meer 
informatie volgt. Hoe lang dat duurt, verschilt per school, maar reken in ieder geval op een paar 
weken. De leerling wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Soms wordt dit 
gesprek vooraf gegaan door een test. Naar aanleiding van het gesprek wordt de leerling geplaatst, 
of volgt, na overleg, het advies om een andere opleiding te volgen. 

Het is goed mogelijk je op te geven bij meerdere opleidingen, alleen zal je dan meerdere malen 

een kennismakingsgesprek moeten voeren. En soms dus meerdere malen een test. 

Wie het helemaal nog niet weet…   

Ouders, geef alstublieft aan de mentor of aan mij door wanneer uw kind nog niet weet 
waarvoor te kiezen. We gaan dan een gesprek of beroepentest regelen en kijken of er 
aanknopingspunten zijn. Hoe langer gewacht wordt, des te moeilijker het straks wordt om 
nog een geschikte opleiding te vinden. U kunt contact met mij opnemen via 
mvhouwelingen02@lentiz.nl 

 

Thuis oefenen voor examens 

Van ouders krijgen wij vaak de vraag hoe zij nog kunnen helpen met het voorbereiden op de examens. 
Hiervoor zijn online veel tools te vinden. 

Om echt te oefenen verwijzen wij naar onderstaande sites. Hier zijn oude examens en antwoorden te 
vinden. Als je hiermee oefent, kun je heel gericht in je schoolboeken gaan opzoeken hoe het nu precies 
zit of je kunt op school vragen stellen over onderwerpen die je niet snapt 

Thuis oude examens oefenen kan op de site  
https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/voor-het-examen/oude-examens-oefenen 
 
https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/voor-het-examen/examentips 
 

Mijn eindexamen 

www.mijneindexamen.nl 

Op mijneindexamen.nl vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de 
centrale examens zoals oefenexamens, tips, je rooster en… 

https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/voor-het-examen/oude-examens-oefenen
https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/voor-het-examen/examentips
http://www.mijneindexamen.nl/
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