
 

Nummer 2, december 2020 

 
 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste jongens en meisjes, 

 

Voor u ligt de tweede uitgave van de nieuwsbrief van PENTA Rozenburg 2020-2021. Met 

deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van wat er allemaal in en rondom 

school gebeurt.  

 

Vanuit de schoolleiding 
 
Het jaar 2020 zit er bijna op en we kunnen wel vaststellen dat het jaar volledig in het 

teken stond van de coronacrisis. We kunnen gerust erkennen dat het ook behoorlijk zijn 

weerslag heeft gehad op het onderwijs. Zo ook deze week, waar we vlak voor de 

kerstvakantie toch wel werden verrast door de lockdown tot 18 januari en de nieuwe 

maatregelen.  

 

Tegelijk hebben we geen andere keuze dan naar oplossingen te kijken en de uitdaging 

aan te gaan het onderwijs, ondanks de omstandigheden, tóch zo goed mogelijk te blijven 

organiseren voor onze leerlingen. Dat past ook bij onze instelling: flexibel, positief en 

oplossingsgericht! 

We hebben onze schouders eronder gezet en u dinsdagavond jl. geïnformeerd over de 

gang van zaken tot 18 januari 2021. We zijn tevreden met het plan dat er ligt. 

 

We merken dat de kerstvakantie meer dan welkom is. Ook voor de leerlingen, waarvoor 

het schooljaar ook anders is dan anders. Er wordt veel van hen gevraagd. Zeker in een 

tijd waarbij leuke activiteiten, uitjes, excursies en schoolreizen niet door kunnen gaan. 

Zo ook deze week met het kerstontbijt en de kerstviering.  

 

Bijzonder trots zijn we dan ook op de manier hoe de leerlingen zich hierdoor heen slaan 

en omgaan met deze tegenslagen. We nemen daar ons petje voor af! 

 

Ik wens u namens alle collega’s van Penta Rozenburg veel leesplezier, fijne feestdagen 

en een gezond 2021 toe! 

 

M.A. Tange 

directeur 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Stichting MUSH  

 
Een aantal weken geleden vond er in Rozenburg een 

steekpartij met dodelijke afloop plaats. Dat incident 

was voor de initiatiefnemers Daan Hovenga en Elijah 

Mitchell aanleiding om de oude Stichting PUSH, die 

als doel had om de jongeren in Rozenburg te 

verbinden, nieuw leven in te blazen onder de nieuwe 

naam Stichting MUSH.  

De drie pijlers van de stichting, die ook terugkomen in het nieuwe logo, zijn: 

1. Eenheid: De jongeren in Rozenburg willen één gemeenschap vormen; 

2. Ontwikkelen: Door samen te zoeken naar elkaars talenten en activiteiten te 

organiseren die daarbij passen creeërt Stichting MUSH een doel voor jongeren bij 

wie dat nu ontbreekt; 

3. Een betere toekomst: Door het bieden van kansen op ontwikkeling, een plaats 

bieden om samen te komen wil Stichting MUSH de kansen op een betere 

toekomst voor de jongeren in Rozenburg waarborgen. 

Stichting MUSH gaat in eerste instantie voor één centrale plek waar alle jeugd van 

Rozenburg samen kan komen. Daarmee willen ze het rondhangen op straat en het 

veroorzaken van overlast voor andere bewoners stoppen, zodat Rozenburg de leefbare 

plek kan zijn waar iedereen wil wonen. Op deze plek willen de initiatiefnemers 

activiteiten organiseren die de jongeren uitdagen om hun talenten te verkennen en in te 

zetten voor iets positiefs. Door de groep jongeren groot te maken hoopt Stichting MUSH 

de stem van de Rozenburgse jeugd beter en duidelijker te laten horen. Door het 

samenwerken met de verschillende maatschappelijke instanties, bewoners en 

handhavers kan bovendien worden gezorgd voor een beter begrip van elkaar en elkaars 

positie binnen de Rozenburgse samenleving.    

 

Bij de ingang van onze school staat inmiddels een ideeënbus. In deze bus liggen 

formulieren waarop leerlingen leuke ideeën kunnen opschrijven. Langs die weg willen ze 

de behoeften van de Rozenburgse jongeren peilen. Er staan ook bussen op diverse 

plekken in het dorp zoals bij de basisscholen en de sporthal. 

 

We zullen de actie na de kerstvakantie breed delen met onze leerlingen en een oproep 

doen hierover mee te denken. 
 
Meer informatie is te vinden via de Facebookpagina: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=144550500783819&id=112473047324898

&sfnsn=mo   

 
 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=144550500783819&id=112473047324898&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=144550500783819&id=112473047324898&sfnsn=mo


 

 

 

 
 

Update havo bovenbouw 

 
Begin november konden wij u met trots vertellen dat we met ingang van het nieuwe 

schooljaar (per 1 augustus 2021) een havo-bovenbouw mogen aanbieden op Penta 

Rozenburg!  

 

Het nieuws ging als een lopend vuurtje door Rozenburg en we hebben al veel positieve 

reacties mogen ontvangen 

 

Een schitterend gebaar kwam deze week ook van onze gebiedscommissie Rozenburg.  

 

Naast de enorme betrokkenheid die de gebiedscommissie 

heeft bij onze school, kwam er deze week het nieuws dat ze 

ons ook financieel willen steunen in deze moeilijke tijd.  

 

Een fantastisch gebaar waar wij de gebiedscommissie erg 

dankbaar voor zijn! 

 

Medio januari 2021 komen we met meer inhoudelijke 

informatie over onze havo-bovenbouw. We zullen dan bekend 

maken welke profielen we gaan aanbieden en hoe we de 

leerroute bovenbouw havo gaan vormgeven. Het doel is ons, 

met de komst van een havo-bovenbouw, te onderscheiden in 

de regio.       

          Uit: de Rozenburgse Courant 
 
 

Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/_BTORvStMQM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_BTORvStMQM


 

 

 

 

AOB-markt  
 
Op 7 januari zal een MBO keuzemarkt worden georganiseerd, hierbij zijn alle MBO’s uit 

de regio betrokken. Deze keuzemarkt wordt door onze leerlingen altijd erg waardevol 

gevonden en raden wij ook ten zeerste aan. Normaliter bezoeken onze 3m leerlingen de 

keuzemarkt op locatie; komende editie zal deze om bekende redenen online 

plaatsvinden. Leerlingen uit 4m die ingeschreven hebben via school krijgen hiervoor ook 

een uitnodiging. Bij deze keuzemarkt is het mogelijk informatie in te winnen bij diverse 

scholen en opleidingen in onze regio. Voor leerlingen die nog in de oriëntatie fase zitten 

erg waardevol maar ook voor leerlingen die al een keuze hebben gemaakt kan deelname 

waardevol zijn! Houdt u dus de avond van 7 januari vrij. In de eerste week van januari 

krijgen de leerlingen een persoonlijke uitnodiging.  

 

R. Breukel 

 

 

Vakkenpakketkeuze  

 
Zo vlak voor de jaarwisseling is het goed om vast vooruit te kijken. 

Voor 2M, 3M, 3H, 3A staat de profielkeuze in het eerste kwartaal op de planning. 

4M moet de keuze maken voor de vervolgopleiding en in april ingeschreven staan. 

In de mentoruren wordt hier sinds de herfstvakantie regelmatig over gesproken. 

Qompas is de methode die daarbij behulpzaam is, maar uiteindelijk moeten de 

leerlingen, samen met de ouders, aan de slag. 

Naar 3 en 4 mavo hebben we regelmatig de sites van de MBO scholen gemaild. 

Door Corona, zijn de gebruikelijke open dagen niet mogelijk. Vrijwel alles gaat digitaal. 

Het  heeft ook wel voordelen, want op ieder moment kunnen de sites bezocht worden. 

Nu we de kerst minder uitbundig moeten vieren is er vast wel eens een rustig moment 

om samen het internet op te gaan. Kijk ook eens verder dan al het bekende. Er is zoveel 

keus. 

In het eerste kwartaal kunnen we dan wat gerichter doorzoeken. Dan komen ook de 

adviezen van de vakdocenten. Leerlingen kunnen behalve bij hun mentor, natuurlijk ook 

bij de decanen binnenlopen. 

Leerlingen van 4M is gevraagd om bij ons te melden als ze zijn aangemeld bij een 

opleiding. 

Wij kunnen dit vervolgens melden in het digitale programma Intergrip, waarin uiteindelijk 

de koppeling plaatsvindt met de betrokken vervolgschool. De inspectie volgt dit om te 

voorkomen dat er leerplichtigen tussen wal en schip raken. Als er iets misgaat kunnen 

wij ook ingrijpen. Zonder de informatie wordt dat moeilijker. Graag jullie aandacht 

hiervoor. 

 

Goede kerstdagen en al het goede voor het nieuwe jaar gewenst. 

 

R.Breukel en F.Rootert 

Decanen 



 

 

 
 

 
 

Kerstkaartenactie  
 
In alle klassen zijn de afgelopen dagen door leerlingen 

zere vingers geschreven aan stapels kerstkaarten voor 

(eenzame) ouderen in Rozenburg. Met een 

kerstmuziekje op en een koekje erbij, hebben ze hun 

uiterste best gedaan om zoveel mogelijk kaarten te 

schrijven. Via het ouderenfonds, Vereniging De 

Zonnebloem en Stichting Careyn zullen de kaarten 

komende week worden bezorgd bij de oudere 

medemens. We hopen hiermee als onderdeel van onze 

goede doelenactie een steentje bij te dragen aan de 

maatschappelijke betrokkenheid.  

 

 

 

Basketbaltoernooi  
 
Afgelopen donderdag 10 december was het zover. Na lang oefenen in de les was het dan 

zo ver: 3 teams van klas 1A en 3 teams van 1B stonden te trappelen van ongeduld om te 

gaan strijden wie het beste team van klas 1 had. De teams hadden namen uit de NBA, 

zoals LA Lakers of Chicago Bulls. Alle teams moesten tegen elkaar waardoor ze 5 

wedstrijden moesten spelen en echt tot de laatste minuut werd er gestreden voor de 

punten. Helaas kan er bij een toernooi maar één de beste zijn. Het team van de NY 

Knicks won alle partijen en eindigde daarmee op de eerste plaats. Een geslaagd toernooi 

met een terechte winnaar, maar ook omdat iedereen zo heel goed zijn/haar best heeft 

gedaan. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

Open Huis 

 
Op woensdag 27 januari 2021 organiseren wij weer een 

Open Huis.  

Op dit moment hebben we de intentie het Open Huis in 

aangepaste vorm door te laten gaan. Uiteraard alleen als 

we dit veilig en verantwoord, volgens de richtlijnen van 

het RIVM, kunnen organiseren. Het idee is nu om ouders 

en leerlingen volgens een vaste route door het gebouw te 

leiden en de rondleiding te eindigen met een één-op-één 

gesprek. Op deze manier krijgen de ouders en leerlingen 

de gelegenheid een kijkje in de school te nemen, maar is 

er ook tijd voor persoonlijke vragen.  

 

Aanmelden voor het Open Huis kan via aanmeldpagina: 

https://0903.nl/. of via de link op onze website. Hier kan 

de voorkeur worden aangegeven voor een bezoek ’s 

middags of ’s avonds.  

We zijn druk al bezig met de voorbereidingen en hopen 

op veel aanmeldingen! 

 

 

 

Zip Your Lip 

Op 12 februari 2021 staat de 24-uurs activiteit ‘Zip your Lip’ gepland. 24 uur lang niet 

eten is de challenge. De opbrengst, via sponsorgeld, gaat naar een goed doel. Ook deze 

activiteit staat op losse schroeven. We houden de ontwikkelingen m.b.t. corona goed in 

de gaten en zullen tegen die tijd bekijken of het verantwoord is deze activiteit door te 

laten gaan.    
 

 

Foute kersttruiendag 

Afgelopen vrijdag was het foute kersttruiendag op school. Heel 

veel leerlingen en docenten hebben aan de oproep gehoor 

gegeven en het was een gezellige bonte bedoening.  

 

 

https://0903.nl/


 

 

 

Oproep gastlessen techniek 

 
In onderwijskundig Nederland verandert er nogal eens wat. Een van de dingen die, niet 

geheel ten onrechte is gelanceerd door het ministerie, is de aandacht voor techniek in 

het onderwijs. 

Duidelijk is, dat de maatschappij hunkert naar mensen die interesse hebben in techniek 

op allerlei niveau.  

Als school krijgen we een subsidie als we hieraan willen meewerken. Met klas 1 zijn we 

gestart. We gaan in het nieuwe jaar hiermee verder. We zijn nu op zoek naar 

mensen/ouder(s) of verzorger(s) met technische achtergrond die het leuk vinden om 

gastlessen te komen verzorgen. Natuurlijk gebeurt dit i.s.m. ons. 

Mocht u interesse hebben of iemand weten die dat heeft , of er eens met ons over willen 

spreken dan horen wij dat graag van u d.m.v. een e-mail naar rb@penta.nl. 

 

Kerstpakketjes klas 1 

Corona en de lock-down hadden bijna roet in het eten gegooid. 

Voor de leerlingen uit klad 1 stond er nog een pakketje klaar. Het was nog net niet 

binnen toen de maatregels plotseling ingingen. Een techniekpakketje in het kader van 

“Versterkt Techniekonderwijs”. Dit is een project vanuit het ministerie dat erop gericht is 

kinderen kennis te laten maken met techniek. Technisch opgeleide mensen zijn van groot 

belang voor de maatschappij. 

Met dit pakketje dienen we verschillende doelen. De kinderen hebben iets leuks te doen 

in de vakantie, maken kennis met techniek door het bouwen van het solar project, en 

mogen hun creativiteit de vrije loop laten door het zo mooi mogelijk te maken. 

Na de lock-down volgt er cijferbeoordeling voor BV 

en zal een jury zich erover buigen welk bouwwerk 

het mooiste is. 

Gelukkig konden we het nog regelen dat iedereen 

even langs kon komen om het pakketje op te 

pikken. Kinderen die hun rekenboek waren vergeten 

konden dat ook meteen meenemen. 2 vliegen in 1 

klap dus! 

Iedereen was blij met het pakketje. We hopen op 

prachtige resultaten! 

 

mailto:rb@penta.nl


 

 

 

 

Toetsweek mavo-4 
 
Eerder al hadden wij u op de hoogte gesteld van het feit dat we de toetsweek één week 

door hebben geschoven naar de derde week ná de kerstvakantie. Achteraf zijn we blij dat 

we dit, gezien de huidige omstandigheden, al hadden doorgevoerd.  

Van maandag 18 tot en met maandag 25 januari 2021 vindt de tweede toetsweek voor 

de leerlingen van klas 4 mavo plaats.  

 

Het rooster zal deze week definitief worden gemaakt, zodat alle leerlingen op tijd een 

goede planning kunnen maken. Het toetsrooster is terug te vinden in SOM (rooster week 

18 jan. t/m 25 januari.).  

 

Het is belangrijk dat de leerlingen goed weten wat de exacte leerstof is. Deze leerstof is 

al duidelijk door de docenten verteld en is ook terug te vinden in het PTA, zie daarvoor  

https://rb.penta.nl/Onderwijs/Programma_s_van_toetsing_en_afsluiting. 

 

De school wenst alle kandidaten veel succes met de voorbereiding voor de toetsweek! 

 

 

 

 

Eindexamens 2021: nieuwe maatregelen 
 

Gisteren heeft de minister in de Kamerbrief: “Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 

2021” aanvullende maatregelen bekendgemaakt over de examinering van de avo-vakken 

en het staatsexamen in 2021. In de brief wordt tevens bekendgemaakt dat wij dit 

examenjaar bij de normering een andere aanpak van normering hanteren. 

Nadere informatie over de examinering in 2021 is opgenomen in de nieuwe versie van 

het servicedocument bij de Kamerbrief. 

 

Hierin vindt u de link naar het servicedocument 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/documenten/publicaties/2020/1

2/16/servicedocument-examens-2021  

 

Na de kerstvakantie volgt er een brief met meer toelichting op deze informatie vanuit de 

school. Hierin zullen we ingaan op wat dit voor onze (examen)leerlingen op Penta 

Rozenburg betekent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rb.penta.nl/Onderwijs/Programma_s_van_toetsing_en_afsluiting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021


 

 

 

 

Schoolvakanties 2021-2022 
 
Zomervakantie  

Zaterdag 17 juli 2021 t/m zondag 29 augustus 2021 

Herfstvakantie  

Zaterdag 16 oktober 2021 t/m zondag 24 oktober 2021 

Kerstvakantie  

Zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 

Zaterdag 26 februari 2022 t/m zondag 6 maart 2022 

Pasen  

Maandag 18 april 2022 

Meivakantie 

Zaterdag 23 april 2022 t/m zondag 8 mei 2022 

Koningsdag 

Woensdag 27 april 2022 

Hemelvaart 

Donderdag 26 mei 2022 

2e Pinksterdag 

Maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie  

Zaterdag 9 juli 2022 t/m zondag 21 augustus 2022 

 

 

 
 


