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Welkom 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Van harte welkom in het nieuwe schooljaar 2021 – 2022. Deze editie van GroenNieuws had u eigenlijk vorige 
week moeten bereiken, maar de start van mijn schooljaar was vals i.v.m. het overlijden van mijn 
mantelzorgtante. Ik ben de afgelopen week een aantal dagen bezig geweest met heel andere, ook waardevolle 
zaken.  
 
We zijn gestart met het nieuwe schooljaar, met iets meer dan 1100 leerlingen en met ruim 100 collega’s. De 
stemming is goed. Op 15 juli hebben we het schooljaar 20/21 op een mooie manier af kunnen sluiten met een 
uitgebreide barbecue op het schoolplein. De goede sfeer die daar hing hebben we in de vakantie blijkbaar vast 
kunnen houden, want in ‘week 0’ merkten we al dat we met een goed gevoel de school aan het opstarten waren 
en wat ik meegekregen heb van de afgelopen week is dat goede gevoel nog steeds aanwezig. Daar moeten we 
zuinig op zijn met elkaar.  
 
We hebben ons schooljaar maandag 30 augustus laten openen door De Vrije Denkers die met hun presentatie 
“Doen is de beste manier van denken” de collega’s met een aantal mooie vragen geïnspireerd hebben voor het 
nieuwe jaar. Patrick en Arthur doen dat op een humoristische en aanstekelijke wijze. De stemming zat er meteen 
goed in maandagochtend.  
Daarna volgden twee introductiedagen en sinds vorige week donderdag is het weer ‘back to business’: lessen 
volgens het oude vertrouwde rooster van het Flexrooster, met blokken van 80 minuten. Dat was weer even 
wennen na veel online tijd en het aangepaste rooster met lessen van 60 minuten. Binnenkort weten we niet 
beter.  
 
Ik wens u, samen met uw kind(eren) een heel mooi schooljaar toe. 
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Start 

Dinsdag 31 augustus kwamen de leerlingen voor het eerst weer naar school. Er waren veel verschillende 
activiteiten voor de diverse klassen, van lasergamen tot barbecue en van het ontdekken van Schiedam tot een 
survivalparcours, maar ook van de stormbaan op het sportveld tot een toneelstuk in de Stadsgehoorzaal en van 
YETS-workshops tot een bezoek aan de Stadsboerderij. We hebben het enorm getroffen met het weer. En zoals 
de reclame-slogan zegt: “het waren twee heel mooie dagen!”  
In die twee dagen zijn de leerlingen ook op de foto gegaan, zodat ze heel binnenkort hun schoolpas ontvangen 
waarna een belangrijk moment plaats kan gaan vinden: welk kluisje krijg ik dit jaar?  
 

 

 

Corona 

We hadden gehoopt dat we het er niet meer over hoefden te hebben, maar dat is ons nog niet gegeven. We 
hebben nog te maken met beperkende maatregelen i.v.m. corona. Dat is het meest duidelijk vanwege het feit 
dat in het voortgezet onderwijs de komende weken de mondkapjesplicht nog van kracht is. We zijn voornemens 
ons daar aan te houden zonder ons daar volledig in te verliezen.  
Dat betekent dat we leerlingen bij binnenkomst begroeten en aangeven dat het mondkapje op school nog 
verplicht is. We spreken leerlingen die in beweging zijn aan als zij het masker niet goed dragen en we realiseren 
ons dat het inderdaad lastig is als er verder bijna geen plekken meer zijn waar de kapjes verplicht zijn. We 
moesten er zelf ook weer erg aan wennen, zeker als je niet met het openbaar vervoer reist.  
Leerlingen die in het buitenland geweest zijn ervaren het eenvoudiger, zij waren bijvoorbeeld in Frankrijk niet 
anders gewend.  We gaan de school draaien zoals we hem graag draaien èn we houden rekening met elkaar. Dat 
vragen we ook aan de leerlingen en aan u. Het is ons allemaal wat waard om de school open te houden dit jaar. 
Als we hier, door een klein beetje op te letten met elkaar, een handje bij kunnen helpen, heel graag.    
 



Quarantaine 

Deze dagen wordt er veel gesproken over de quarantaineregels. Het RIVM adviseert om niet langer hele klassen 
naar huis te sturen, maar de quarantaine te beperken tot de nauwe contacten. We zullen zien hoe dit advies 
rond 20 september vertaald gaat worden in de maatregelen die de overheid neemt. We zullen in ieder geval 
geen onderscheid (kunnen) maken tussen gevaccineerde leerlingen en niet gevaccineerde, want dat mogen en 
dat willen we niet vragen. Wat we wel aan u vragen is om ons goed te informeren als er iemand in uw gezin 
positief getest is.  
Verder hopen we van harte dat iedereen zich houdt aan de basisregels en dat we bij klachten thuisblijven, zodat 
de kans op verspreiding minimaal is. Een oplopende vaccinatiegraad en een stijging van mensen die besmet zijn 
geweest leveren op termijn voldoende antistoffen.  
En nu maar hopen dat er geen nieuwe varianten opdoemen, zodat we langzaamaan terug kunnen keren naar de 
reguliere samenleving.  
 

 

Zelftesten 

Elke week maken de conciërges een ronde langs de klassen om zelftesten uit te 
delen. In de lokalen ligt gedurende de week een kleine voorraad zodat iemand die 
tussentijds een test wil afnemen er altijd een kan meenemen. Het advies blijft om 
tweemaal per week een zelftest te doen. Mocht de uitslag positief zijn dan is een 
test bij de GGD een logisch vervolg.  

 

Kantine 

De pandemie heeft in de horecabranche gezorgd voor een massaal vertrek van personeelsleden. Daar hebben 
niet alleen de restaurants en de cafés mee te maken, ook de cateraars kampen met een personeelstekort.  
We zijn in gesprek met de mensen van Van Leeuwen Catering, die onze kantine beheren. Zij kunnen op dit 
moment nog niet voldoende de kantine bemensen. Pas vanaf maandag 13 september kunnen we weer 
gebruikmaken van de faciliteiten van de catering. Tot die tijd is de kantineverkoop nog niet mogelijk. De 
automaten blijven wel aangevuld worden.  
 

Informatieavonden 

In de jaarplanning stonden flink wat informatieavonden gepland voor de komende maand. We vinden het nog 
niet verantwoord om met meer dan 100/150 mensen in de aula bij elkaar te komen, dus deze avonden worden 
nog online gepresenteerd. De komende dagen worden opnames gemaakt om op een dag de online informatie 
met u te delen. De filmpjes zullen op maandag 27 september hun première beleven.  
U krijgt daar nog apart bericht over. De link blijft enkele weken geldig, zodat u zelf een moment kunt kiezen om 
de informatie tot u te nemen.   
 

SOK-gesprekken 

De komende weken zullen wel de SOK-gesprekken (school – ouder – kind) plaatsvinden op school. U krijgt 
daarvoor via de mentor of de coach een uitnodiging.  
Bij binnenkomst staat er een bord in de hal met daarop de namen van de collega’s en de lokalen/kantoren waar 
zij u ontvangen.  
 

 

 



Personeel 

Nieuwe collega’s 

Voor onze nieuwe collega’s en de studenten van de opleidingsschool begon het schooljaar al op                                   
vrijdag 27 augustus. We hebben namelijk in de afgelopen jaren een mooie traditie opgebouwd in het begeleiden 
van de nieuwe collega’s en de studenten en die start met een kennis- en introductiedag op de laatste vrijdag van 
de vakantie. Collega Petra Dunweg neemt die dag de nieuwe mensen mee in de wereld van ’t Groen. In de loop 
van de ochtend komen de nodige gastsprekers langs om iedereen wijs te maken in Somtoday, Zermelo, het 
Flexrooster, de website e.d. We sluiten deze ochtend standaard af met een uitgebreide lunch waar iedereen 
kennis kan maken met de collega’s van de administratie, het leerlingenloket, de conciërgerie en de schoolleiding. 
De mensen krijgen een enorme hoeveelheid informatie, dat beseffen we, maar de ochtend wordt elk jaar zeer 
gewaardeerd. Het geeft de nieuwe collega’s een min of meer zachte landing in de wereld van ’t Groen.    
 

Formatie 

We zijn gestart met een bijna volledig team en daar zijn we best trots op, want dat is in deze tijden geen 
vanzelfsprekendheid. De sollicitatiegesprekken zijn doorgelopen tot eind juli, maar toen hadden we op twee  
3 havo-klassen wiskunde na alle vacatures gevuld. Deze klassen hebben we voorlopig intern opgelost. De 
vacature is uitgezet, deze week spreek ik een eerste kandidaat voor deze wiskunde-uren. Totdat we een geschikte 
kandidaat hebben gevonden geef ik de klassen les. Voor H3D doe ik dat in samenwerking met collega Anouk 
Hebing.    
 

 

Fietsenstalling 

Het leerlingenaantal is de laatste jaren weer stijgend dus we krijgen te maken met drukte, bijvoorbeeld in de 
fietsenstalling. De eerste dagen is opgevallen dat heel veel leerlingen hun fiets in het niet-overdekte gedeelte 
plaatsen, het deel dat in eerste instantie bedoeld is voor scooters. We maken deze week een ronde langs de 
klassen om de leerlingen van de onderbouwklassen (1 en 2 mavo, 1, 2 en 3 havo en 1, 2 en 3 vwo) te wijzen op 
de plek waar zij hun fietsen kunnen plaatsen, namelijk in de overdekte fietsenstalling aan de Goudsesingel. Het 
is fijn als u dat thuis ook nog even bespreekt.  
 

 

Financiën 

Hierbij informeer ik u hoe u betalingen van de schoolkosten zoals vrijwillige ouderbijdragen, excursies, reizen 
etc. kunt voldoen. ‘t Groen maakt hiervoor gebruik van het betaalsysteem WIScollect. Wanneer de school een 
betaling klaarzet voor bepaalde leerlingen/groepen, ontvangen hun ouders een e-mail van WIScollect met een 
directe link naar het betaalprogramma. Er is hiervoor geen inlogcode of wachtwoord nodig.  
De  e-mail wordt slechts naar één ouder gestuurd en wel naar diegene die als betalingsplichtig bij ons bekend is. 
U hebt dit op het aanmeldformulier kunnen aangeven. Voor ouders/verzorgers is een eigen pagina gemaakt bij 
WIScollect met daarin een handig overzicht van uitgaven en uitgevoerde betalingen per schooljaar. 
 
Op onze website  www.groenvanprinsterer.nl, onder het kopje voor ouders→ financiën, vindt u een link naar 
een uitleg over hoe betalen via WIScollect werkt.  
Hebt u inhoudelijke vragen over betalingen dan kunt u  contact opnemen met de schooladministratie via                  
e-mail: groenvanprinsterer@lentiz.nl of via telefoonnummer 010-4357000 van de school. 
 

 

 



Portretrecht 

Voor het maken van foto’s van leerlingen is altijd toestemming vereist en sinds de invoering van de invoering van 
de AVG, de algemene verordening persoonsgegevens, zijn we daar strenger op.  
U kunt ons als ouder in Somtoday via het ‘portretrecht’ de mogelijkheid geven om foto’s waarop uw kind staat 
te gebruiken voor publicatie in bijvoorbeeld een schoolgids, een ouderbrief, op de website, de sociale media, 
een personeelsblad of een brochure. Voor uitingen die buiten de school gebruikt kunnen worden vragen we nog 
apart toestemming. Intussen zijn we met elkaar kritisch genoeg om de foto’s goed te scannen op gebruik. U helpt 
ons als u dit portretrecht massaal invult, zodat wij precies weten welke leerlingen wel en welke niet op een foto 
willen. Dat voorkomt veel extra werk en u mag ervan uitgaan dat we integer met de foto’s om zullen gaan.  
 
 
Absentiemelding 

Voor het melden van absenties e.d. (ziekte, te laatkomen, quarantaine, doktersbezoek enz.)  kunt u het beste 
een e-mail sturen naar: leerlingenloket-gvp@lentiz.nl.  
Wilt u toch liever een telefoontje plegen dan is het telefoonnummer van het Groen van Prinstererlyceum                     
010-4357000. Wij maken daarbij gebruik van een keuzemenu. Bij het kiezen van optie 1 kunt u het bandje in 
spreken en als persoonlijk contact toch gewenst is dan kiest u optie 2.   
Mevrouw Bot of mevrouw Garretsen staat u graag te woord. Zij zijn aanwezig van 08.15 uur tot 16.30 uur. Geeft 
u in alle gevallen door al er een toets verzuimd wordt en bij welke docent dat is? 
 

Schoolgids 

De schoolgids staat online vanaf maandag 13 september. Daar kunt u alle relevante informatie over de school 
en dit schooljaar nalezen. 

 

Bericht van de schoolfotograaf 

De schoolfotograaf is tijdens de introductiedagen ook langs geweest. Alle leerlingen zijn op de foto gegaan voor 
o.a. het schoolpasje. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de inlogbriefjes voor de ouders/leerlingen 
z.s.m. op fotopapier afgedrukt en naar school nagestuurd. U kunt dan de foto’s op onze website 
www.foto.vormGeGeven.nl bekijken en bestellen.  

 

 

 

Eerste indrukken, update 

Twee weken onderweg, het gaat goed. De stemming is goed, de leerlingen zijn blij dat ze weer naar school 
kunnen, de mondkapjesplicht is een gedoe, dat merken we ook. We volgen de landelijke richtlijnen, maar we 
hopen van harte dat de komende persconferentie aangekondigd gaat worden dat die plicht in het voortgezet 
onderwijs vervalt. Alle lessen worden gegeven en daar zijn we trots op. Het is een feest om alle leerlingen aan 
het werk te zien op het sportveld of op het beachvolleybalveld. Het weer is ons zeer gunstig gezind deze eerste 
periode.  
 

 

 



Brugklaskamp en overige reizen 

De leerlingen uit klas 1 gaan in de week van 20 september op kamp naar Friesland. De ouders van deze leerlingen 
zijn hier inmiddels over geïnformeerd.  
Tot 1 januari 2022 organiseren we geen buitenlandse reizen. De regelgeving bevat nog teveel onzekerheden om 
daar nu al mee te starten. We kijken naar het voorjaar van 2022, maar we wachten af hoe de pandemie en de 
bijbehorende regels zich de komende weken ontwikkelen. Er wordt veel gesproken over QR-codes en/of 
negatieve testresultaten om toegang te krijgen tot het buitenland. We willen die ontwikkeling eerst goed volgen 
voordat we reizen naar buitenland gaan organiseren.  
 

 

Veel succes in 2021/2022 

Ik wens u namens het gehele team een mooi en succesvol schooljaar.  
We zijn benieuwd hoe het schooljaar zich gaat ontwikkelen met betrekking tot de coronaregels. Deze week werd 
bekend dat de vaccinatiegraad onder jongeren nog onder de 50% zit. We hopen van harte dat deze score de 
komende weken hoger wordt, ook ter bescherming van onze collega’s die dagelijks in volle klaslokalen hun werk 
doen. Ze zijn er allemaal, want we vinden het heel fijn dat de school weer open is.  
Laten we met elkaar van harte hopen dat we dit ook zo kunnen houden en er gezamenlijk alles aan doen om 
eventuele sluiting en online-lessen te voorkomen.  
 
De volgende editie van GroenNieuws staat gepland op 15 oktober, maar mocht er voor die tijd nieuws zijn dan 
meld ik me uiteraard eerder.  
 

 

Met vriendelijke groet, 

Harry Chambone 

 


