
 

Nummer 3, februari 2021 

 
 
 

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

 

Voor u ligt de derde 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. 

 

Onderwijs na de voorjaarsvakantie  
 
Zoals de vlag er nu bij hangt, zal na de voorjaarsvakantie de school weer gedeeltelijk 

open gaan voor fysieke lessen aan alle leerlingen. Hoewel er nog veel onzeker is, hebben 

we als schoolleiding een scenario besproken met de deelraad (MR). We kijken er erg naar 

uit alle leerlingen weer in de school te mogen ontvangen. We hebben ze gemist! 

 

Het uitgangspunt is dat leerlingen anderhalve meter van elkaar en van docenten moeten 

kunnen houden. In dit scenario verandert er voor klas 4 mavo niets in vergelijking met 

de huidige situatie. Zij komen na de vakantie dus nog steeds volledig volgens rooster 

naar school en hebben net als nu les in één of twee lokalen.  

 

Voor de fysieke lessen van de onderbouwklassen (1 t/m 3) zal vermoedelijk gelden dat 

alle klassen een vast leslokaal krijgen toegewezen waar zij alle lessen volgen. Hiermee 

voorkomen we drukte op de gangen en blijft de 1,5 meter-afstandsregel gewaarborgd. 

Ook zullen er meerdere pauzeruimtes worden gecreëerd en zullen we weer werken met 

twee in- en uitgangen (en eenrichtingsverkeer) in de school.  

 

Zoals u al kunt lezen; er zijn helaas nog veel onzekerheden. We willen de veiligheid van 

leerlingen én docenten goed kunnen waarborgen en we kunnen pas echt concrete 

plannen maken na de persconferentie van dinsdag 23 februari. Vermoedelijk zal er dan 

meer bekend worden gemaakt over de regels voor het middelbaar onderwijs. 

 

Nadere informatie over de fysieke lessen op school voor de onderbouw volgt om die 

reden direct na de voorjaarsvakantie. We streven ernaar vanaf donderdag 4 maart 

te starten met de fysieke lessen. Dat betekent dat we van maandag 1 maart t/m 

woensdag 3 maart nog op de huidige wijze onderwijs zullen aanbieden. 

 

Tot slot wil ik opnieuw mijn trots uitspreken over de manier waarop onze leerlingen zich 

door de lockdown-periode hebben geworsteld. Het thuisonderwijs, het gemis van 

klasgenoten en vrienden op school, de leuke uitjes die vervallen; het valt allemaal niet 

mee. Maar jullie hebben het echt goed gedaan, complimenten! We vonden het dan ook 

meer dan verdiend jullie afgelopen donderdag even in het zonnetje te zetten. 

 

Ik wens u namens alle collega’s van Penta Rozenburg veel leesplezier en een fijne 

voorjaarsvakantie.  

 

M.A. Tange 

Directeur 

 



 

 

 

 

‘Corona-toetsstraat’ 

 
Op Penta Rozenburg moeten wij, net als de andere middelbare 

scholen, al sinds half december onze leerlingen missen. Vrijdag 

(19-2) begint de voorjaarsvakantie en aangezien het nog steeds 

onduidelijk is of we per 1 maart weer open mogen, hebben we 

voor onze leerlingen een ludieke actie bedacht: 

Op donderdag de 18e, vanaf 10:30u, hebben we een Corona-

toetsstraat opgezet. We hebben een Corona teststraat 

nagebootst middels partytenten, grote wattenstaven en docenten 

verkleed als testpersoneel (in labjassen en corona-maskers). 

  

Leerlingen werden per klas uitgenodigd en zogenaamd getest op 

motivatie en inzet (ze zijn natuurlijk allemaal al geslaagd voor 

deze test). 

Ze liepen door onze toetsstraat heen, werden “getest”, maakte 

even een babbeltje met hun mentor en docenten en kregen hun 

broodnodige momentje van persoonlijke aandacht.  

Aan het einde van de toetsstraat kregen ze een reep chocola 

(“we missen jullie”) en een echt certificaat met daarop: “positief 

getest op inzet en motivatie” als aandenken. Zo sturen we hen 

hopelijk met een lach de voorjaarsvakantie in en hebben ze weer 

hun contactmomentje met school gehad. 

Een beetje vrolijkheid dus in deze moeilijke weken voor onze 

leerlingen en docenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

Profielkeuze   
 

Deze periode staat in het teken van de profielkeuze voor 2M, 3M en 3B.  

Door Corona gaat het dit jaar allemaal anders dan in voorgaande jaren. Uiteindelijk gaat 

het erom dat we een belangrijke stap maken naar de toekomst. Gelukkig was daarmee al 

een start gemaakt vóór de lockdown in de mentorlessen. 

 

We waren al flink bezig om met Qompas na te denken over de thema’s: Wie ben ik? wat 

wil ik? en wat kan ik? Hiermee moet gekozen worden wat het beste past. Ook hebben de 

vakdocenten een advies gegeven (som periode 2).  

Het gaat eerst om de voorlopige keuze. Hierover kunnen we nog met elkaar en de 

vakdocenten in gesprek. Later maak je de definitieve keuze. 

 

Dit jaar gaan jullie digitaal de keuze invoeren. Dhr. Breukel legt je precies uit hoe dat 

moet. De inleverdata zijn: 

2A+ 3M: voorlopige keuze op 18 februari en de definitieve keuze op 7 april. 

3B : voorlopige keuze op 9 maart en de definitieve keuze op 15 april. 

 

Voor 3B is er op 2 maart een extra digitale voorlichting over onze eigen 4 Havo, 4 Havo 

elders en natuurlijk is er ook aandacht voor de atheneum leerlingen die op een andere 

school zijn aangewezen. 

 

Succes met de keuze. Wacht niet tot het laatste moment en ga in overleg als je twijfelt! 

 

R. Breukel / F. Rootert 

Decanen  
 
   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oproep: camera aan tijdens de (online)les 

 
We hebben gemerkt dat sommige leerlingen hun camera, tegen de afspraken in, toch 

niet aan zetten in de onlinelessen. Het kost de docenten veel tijd om dit iedere keer te 

controleren en leerlingen hierop aan te spreken.  

 

Leerlingen die in het vervolg hun camera niet aan hebben staan, zullen een melding 

“spullen niet in orde” in SOM krijgen. De mentor krijgt regelmatig een overzicht en het 

kan zijn dat er om die reden contact met u wordt opgenomen. 

 

We zouden het op prijs stellen als u met klem uw zoon of dochter wilt vragen de camera 

aan te zetten tijdens de (online)les. 

 

 

 

Inspectiebezoek  

 
Op 25 januari jl. heeft de onderwijsinspectie een online bezoek afgelegd op onze school. 

Twee inspecteurs namen onze kwaliteit van onderwijs onder de loep door gesprekken te 

voeren met de schoolleiding, het zorgteam, docenten (en mentoren) en leerlingen. 

Vooraf hebben we al veel documenten ter inzage toegestuurd. 

 

Halverwege de middag kregen we een terugkoppeling van hun bevindingen en die was 

gelukkig positief! Ze zijn erg positief over de kwaliteit van het onderwijs en de manier 

hoe wij hier met onze leerlingen(zorg) omgaan. Zoals altijd gaven ze ons wel wat tips 

mee. Die nemen van ter harte en hiermee gaan we aan de slag. 

  

Al met al kijken we met een erg positief gevoel terug op het bezoek. 

 

 

 

Nieuws over het eindexamen 2021 (klas 4 mavo) 

 
In januari hebben we u geïnformeerd over de versoepelingen voor het komende 

eindexamen van klas 4 mavo. Vorige week zijn er twee aanvullingen hierop, vanwege de 

aanhoudende lockdown-periode, bekend gemaakt. 

 

Er geldt nu ook, dat: 

1. Eindexamenleerlingen die anders net gezakt zouden zijn dit jaar het eindresultaat 

van één vak (niet zijnde een kernvak) weg mogen strepen als zij daarmee kunnen 

slagen voor het diploma.  

2. Daarnaast wordt er stevig ingezet op extra ondersteuning van examenleerlingen 

in de komende periode en op een warme overdracht naar het vervolgonderwijs. 

 



 

 

 

 

 

We blijven u en de examenleerlingen goed op de hoogte houden. 

  

In de maand april ontvangen de leerlingen van klas 4 mavo een boekje met alle 

informatie over het centrale eindexamens die na de meivakantie zullen plaatsvinden. 

Uiteraard sturen wij u dit boekje ook per e-mail toe. 

 

 

Open Huis  

 
Helaas konden we dit jaar tijdens ons Open Huis op woensdag 27 januari jl. geen ouders 

en leerlingen ontvangen voor een rondleiding door de school. Dat vinden we jammer, 

want de leerlingen uit groep 8 staan voor een belangrijke keuze. En hoe maak je deze 

belangrijke keuze, zonder dat je de school hebt gezien en ervaren?  

 

Gelukkig waren veel leerlingen al eerder tijdens de meeloopochtend of informatieavond 

op school geweest en hebben we hen destijds al een goed beeld van de school kunnen 

geven.  

 

In plaats van een bezoek aan de school hebben we alle geïnteresseerde leerlingen en 

ouders online uitgenodigd voor één-op-één gesprek met een van onze collega’s. Het 

gesprek begon met een korte presentatie over onze school en daarna was er ruimte voor 

een persoonlijk gesprek en vragen.  

 

We hebben ontzettend leuke en positieve reacties gekregen op deze persoonlijke 

gesprekken. Ouders en leerlingen voelden zich echt gehoord en de opzet past helemaal 

bij onze kleinschaligheid en persoonlijke aandacht die wij voor (ouders en) leerlingen 

hebben. Kortom: er is een grote kans dat we deze vorm er volgend schooljaar, naast het 

fysieke bezoek aan de school, erin houden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aanpassingen en verwachtingen komende 

activiteiten i.v.m. Corona  

  
Helaas konden de geplande excursies tijdens deze lockdown periode niet doorgaan. 

Eigenlijk geldt dit al bijna een heel jaar. Dat vinden we echt jammer.  

 

Zo konden we op 8 februari jl. niet naar de Uithof om te schaatsen (maar konden we dit 
gelukkig wel vorig weekend in de natuur ) en zou afgelopen vrijdag ‘Zip your Lip’ 

plaatsvinden. 

 

Zodra de regels omtrent excursies ook weer iets versoepeld worden, doen we ons 

uiterste best weer wat leuks te organiseren voor onze leerlingen. Tot die tijd zijn we 

genoodzaakt alle uitjes te schrappen.  

 

Datum Activiteit Status 

15 maart 2021 Bezoek Rijksmuseum Geannuleerd 

18 maart 2021 Kangoeroewedstrijd  Geannuleerd 

1 april 2021 Paasviering en 

volleybaltoernooi 

Nader te bepalen 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke stage 

  
Door de huidige omstandigheden is het voor onze leerlingen van leerjaar 3 op dit 

moment niet mogelijk een maatschappelijke stage te lopen. Normaal gesproken konden 

ze rond deze periode al beginnen met stage lopen of het zoeken van een stageplaats.  

 

We hebben besloten na de meivakantie te besluiten of de maatschappelijke stage 

definitief wordt geschrapt of dat het alsnog door kan gaan. We hopen natuurlijk op het 

laatste! De stage zou dan plaatsvinden in de laatste weken van het schooljaar.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Problemen met verbinding onlinelessen 

 
De afgelopen weken hebben we meerdere keren hinder ondervonden van zogeheten 

‘DDOS-aanvallen’ op ons netwerk, waardoor we een korte periode onze 

internetverbinding verloren. Zeer vervelend. Zeker omdat docenten vanuit het 

schoolnetwerk onlinelessen geven aan de leerlingen in de onderbouw. Zonder 

aankondiging zien leerlingen de docent opeens uit de les verdwijnen, terwijl er bij de 

leerlingen thuis niets aan de hand is.  

 

Het blijkt erg lastig deze aanvallen tegen te houden. Uiteraard zijn onze ICT-

medewerkers wel druk bezig ons netwerk hiertegen te beveiligen.  

 

We willen jullie vragen om begrip. Mocht de docent even ‘uit de lucht’ zijn, blijf dan 

gewoon nog even in de les aanwezig. De verbinding is vaak na een paar minuten weer 

herstelt. 

 

 

 

Geen cijfer Lichamelijk Opvoeding op het rapport 

(mavo-4) 

 
Op het tweede rapport van klas 4 mavo heeft u kunnen zien dat het cijfer Lichamelijke 

Opvoeding ontbrak. De onderdelen uit het PTA van dit vak waren tijdens deze lockdown 

periode niet uitvoerbaar. We proberen deze onderdelen in het voorjaar alsnog in te 

halen. Mocht dat ook niet lukken, dan zal het PTA worden aangepast en sommige 

onderdelen worden geschrapt.  

 

Voorlopig zullen de leerlingen nog geen lessen Lichamelijke Opvoeding krijgen. Met de 

1,5-meter afstandsregel is het erg lastig te gymmen. We denken natuurlijk wel na over 

alternatieven om de leerlingen in beweging te houden.  

 

 

Docent Beeldende Vorming langer uit de roulatie 

dan gedacht 
 
De docent Beeldende Vorming is helaas langer uit de roulatie dan gedacht. De lessen 

Beeldende Vorming waren sinds de kerstvakantie al geschrapt. We zijn bezig vervanging 

te zoeken voor dit vak. De kans dat de leerlingen het vak na de voorjaarsvakantie al 

direct krijgen aangeboden is echter klein. 

 

 

 



 

 

 

 

Oproep: ‘Vrienden van Penta Rozenburg’ 

 
We zoek op zoek naar ouders, ondernemers e.a. die deel willen uitmaken van de 

‘Vrienden van Penta Rozenburg’.  

 

We willen de komende jaren het onderwijsaanbod praktischer invullen dan nu het geval 

is. Dat wil zeggen: meer inzetten op het verbinden van theoretische lesstof met de 

praktijk. U kunt hierbij denken aan: 

- Gastlessen voor leerlingen (en/of ouders) 

- Bezoeken en rondleidingen in uw organisatie (bedrijf, instelling, praktijk e.d.)  

- Praktische opdrachten, projecten en/of uitdagingen waarbij leerlingen van 

meerwaarde kunnen zijn 

- (Maatschappelijke) stageplaatsen 

- Etc. 

 

Mocht je, vanuit jouw beroep of met jouw kennis en ervaring, iets willen en kunnen 

betekenen voor onze leerlingen op Penta Rozenburg, stuur dan een mailtje naar 

rb@penta.nl. We kunnen jullie hulp goed gebruiken en het komt het onderwijs van uw 

zoon of dochter ten goede  

 

 

 

Informatieavond havo bovenbouw 
 
Zit jij nu in 3-havo of 4-mavo en heb je interesse in onze nieuwe havo bovenbouw? 

Dinsdagavond 2 maart a.s. organiseert Penta Rozenburg om 19.00 uur een 

informatieavond voor huidige/nieuwe leerlingen en hun ouders. 

Onderstaand kunnen jullie je belangstelling aangeven door een aantal gegevens achter te 

laten. Dit kan uiterlijk tot en met maandag 1 maart via https://0903.nl/. of via de link op 

onze website. 

Graag tot ziens!  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rb@penta.nl
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Techniek 

Het ministerie wil, niet ten onrechte, dat jeugd meer in contact komt met techniek. 

Hiermee hebben we in klas 1 vlak voor de kerstvakantie dan ook een begin gemaakt. 

Helaas hebben we de producten nog niet life kunnen zien. Mevrouw Nguyen heeft de 

leerlingen gevraagd een creatieve presentatie te geven en die naar haar op te sturen. 

Dat is gelukt kunnen we wel zeggen! 

Leuke filmpjes en foto’s zijn opgestuurd. Ze zijn beoordeeld en er zijn 2 winnaars 

uitgekozen. Hugo uit klas 1A en Jersey uit klas 1B hebben hiervoor een mooie beloning 

ontvangen: een extra mooi bouwpakket! De foto’s en filmpjes van de mooiste resultaten 

zijn op de website te zien. 

In de voorjaarsvakantie gaan we verder met het project. Wegens groot succes mogen 

ook de leerlingen van klas 2 meedoen. De bouwpakketten zijn weer uitgedeeld. 

We hopen uiterlijk 19 maart de resultaten, in de vorm van foto of filmpje, binnen te 

hebben. De beoordeling, in de vorm van een cijfer, komt bij het vak BV op de cijferlijst. 

Ook zouden we graag ook nog wat life technieklessen willen verzorgen, maar daar 

wachten we mee tot we weer normale schooldagen hebben met elkaar. 

    
Hugo (1A)                   Jersey (1B) 

 

 
 


