
 

Nummer 4, april 2021 

 
 
 

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

 

Voor u ligt de vierde 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 meivakantie  
 
Na de meivakantie zullen er wat wijzigingen in de roosters komen. Dat is mogelijk omdat 

klas 4 mavo dan bezig is met de eindexamens. Hierdoor zijn er wat extra lokalen vrij in 

de school en kunnen de leerlingen van 3 mavo (voorexamenklas) weer alle lessen op 

school aanwezig zijn. Ook voor klas 1 en 2 zijn er wat aanpassingen, omdat deze klassen 

L.O. zullen krijgen van mevrouw Buis, die een aantal uren van dhr. Pranger zal 

vervangen. 

 

Tevens zal mevrouw Nguyen in klas 1 en 2 een lesuur in de week Beeldende Vorming 

verzorgen. In klas 3b blijven we werken met de helft van de lessen op school en de 

andere helft online. Wel wordt er voor deze klas op vrijdagmiddag een L.O. les verzorgd. 

 

De wijzigingen in het rooster zullen voor de leerlingen in Somtoday te zien zijn. 

 

We willen onderstrepen dat we, als we kijken naar de minimale eisen (alle leerlingen 

minimaal 1 dag per week naar school), meer doen dan is voorgeschreven. Na de 

meivakantie proberen we het onderwijsaanbod opnieuw iets te vergroten, maar we lopen 

hier wel tegen grenzen aan. Ik hoop dat u begrijpt dat wij echt doen wat wij kunnen om 

de leerlingen zo veel als mogelijk op school onderwijs te kunnen bieden.  

 

We zijn blij dat de afgelopen periode goed verlopen is, we kijken hier met tevredenheid 

op terug. 

 

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

meivakantie.  

 

M.A. Tange 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Centraal eindexamen (klas 4 mavo) 

 
Op maandag(middag) 17 mei, de eerste dag na de meivakantie, beginnen alle leerlingen 

van klas 4 mavo met hun centraal (eind)examen Nederlands. Dat geldt overigens voor 

alle mavoleerlingen in het land, het is immers een landelijk eindexamen.  

 

Alle eindexamen zullen bij ons worden gemaakt in de aula. Dat betekent dat de 

leerlingen van klas 3 daar geen pauze mogen houden. We vragen alle leerlingen ook 

tijdens de examen extra stil te zijn in het gebouw, zodat de examenkandidaten in alle 

rust hun examens kunnen maken.  

 

Leerlingen van klas 4 mavo; HEEL VEEL SUCCES!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra cultuur en sport 

 
We zijn in gesprek met 'Kunstkabel' om tussen de mei- en de zomervakantie extra 

cultuuractiviteiten (workshops) in te plannen.  

 

Op vrijdag 2 juli vindt de sportdag plaats. Normaal gesproken is deze sportdag alleen 

voor leerjaar 3, maar we hebben nu ook besloten de leerlingen van leerjaar 1 en 2 hierbij 

te betrekken. We gaan proberen wat groter uit te pakken, om het gemis van de 

gymlessen in tijde van de lockdown iets te verzachten.  

 

 



 

 

 

 

Inzamelactie 'Moestuintjes'  

 
Sinds vorig jaar heeft Penta Rozenburg een heuse groentetuin. Om ook dit seizoen weer 

aan de slag te gaan zijn we weer op zoek naar materialen! Heeft u gereedschappen over, 

leuk pootgoed of een stapel moestuintjes die wachten om tot bloei te komen, dan zijn ze 

bij ons van harte welkom! Heb je groene vingers of wil je die eens krijgen?! We zijn weer 

op zoek naar een aantal enthousiaste leerlingen om de tuin te gaan inrichten en 

onderhouden. Aanmelden kan via Meneer Breukel!  

 

Afronding proces vakkenpakketkeuzes  
 
De profielkeuzes zijn gemaakt! 

Het was een hectische tijd voor 2 mavo, 3 mavo en 3 havo. Er moesten echte keuzes 

gemaakt worden. En dan hebben we het nog niet over 4 mavo.  Zij moesten op 1 mei 

ingeschreven staan op een nieuwe opleiding. Maar: we hebben het voor elkaar gekregen! 

 

Door de huidige omstandigheden liep het helaas soms anders dan gebruikelijk. 

Voorlichtingen gingen veelal digitaal. Open dagen waren er niet bij. We moesten het 

doen met voorlichtingen op de meest uiteenlopende manieren. Soms was het wat kunst 

en vliegwerk, maar door inzet van iedereen zijn we erin geslaagd. 

 

Iedereen bedankt voor de medewerking! 

 

Laten we hopen dat alles volgend jaar gaat verlopen zoals we het ons wensen. Dat alles 

uitkomt zoals we het ons nu voorstellen.  

 

R.Breukel en F.Rootert 

Decanen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aanmelden nieuwe klas 4 havo 

 
De poster hiernaast wordt deze week weer via sociale media gedeeld (Facebook en 

Instagram).  

 

Zit je in mavo-4 en zou je na de mavo ook je 

havodiploma (bij ons) willen halen? Meld je dan 

nu aan voor onze nieuwe havo bovenbouw! 

 

Leerlingen uit havo(/vwo)-3 zijn natuurlijk ook 

van harte welkom, maar die hebben zich 

grotendeels al aangemeld.  

 

Heb je vrienden, vriendinnen, neefjes of nichtjes 

die naar havo-4 toe willen? Vertel hen dan over 

de nieuwe havo bovenbouw op Penta 

Rozenburg!  

 

 

 

 

 

  

 

Oproep leden voor de deelraad van Penta RB 
 
Dit jaar treedt dhr. den Otter af als lid van de deelraad. Hierdoor is er een vacature in de 

oudergeleding. 

 

We zoeken een ouder die deze positie in wil nemen. We vergaderen als deelraad een 

keer of 5 per jaar. Meestal op de maandagavond. 

 

Als u geïnteresseerd bent, of meer informatie wilt hebben, kunt u contact opnemen met 

een van de huidige leden van de deelraad: 

 

dhr. W.Sikkes (voorzitter)   w.sikkes@penta.nl 

dhr. R Breukel (secretaris)  r.breukel@penta.nl 

dhr. P.Mercera  (ouder) pietro.mercera@upcmail.nl     
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Beleid sneltesten binnen Penta 
Vanaf half april komen er zgn. zelftesten beschikbaar voor het onderwijs. Binnen Penta 

vinden wij het belangrijk dat onze scholen de continuïteit en de kwaliteit van het 

onderwijs zo goed mogelijk bewaken, ook in deze tijd. Onze prioriteit ligt 

vanzelfsprekend bij het lesgeven aan leerlingen en het zo goed mogelijk afronden van dit 

bijzondere schooljaar. 
Uiteraard willen we er ook voor zorgen dat dit op een veilige manier kan. Alhoewel wij 

liever hadden gezien dat onderwijspersoneel voorrang had gekregen in de 

vaccinatiestrategie, zien we het preventief testen van medewerkers thuis wel als een 

extra hulpmiddel dat enige zekerheid biedt in de komende weken.  

Echter, het risicogericht testen van medewerkers en leerlingen zien wij nadrukkelijk niet 

als een taak of opdracht van scholen, maar als een taak en verantwoordelijkheid van de 

GGD's.  

 

Om deze reden hebben we binnen de directieraad van Penta het volgende afgesproken: 

 

Preventief testen 

Binnen de Pentascholen wordt er vanaf half april gestart met het preventief testen van 

onderwijspersoneel. Dit houdt in dat onze medewerkers twee keer per week een 

preventieve zelftest thuis bij zichzelf kunnen uitvoeren, wanneer zij geen klachten 

hebben die passen bij het coronavirus. Als medewerkers wel klachten hebben of als zgn. 

'nauw contact' naar voren komen bij bron- en contactonderzoek, worden zij verzocht zich 

te laten testen in een GGD-teststraat, zoals dat nu ook het geval is. 

Onderwijsmedewerkers hebben hierbij, net als zorgmedewerkers en personeel in de 

kinderopvang, voorrang. 

 

Voor het testen geldt volledige vrijwilligheid. Medewerkers hebben het recht om 

deelname aan het zelftesten te weigeren. Dit zal nooit mogen leiden tot uitsluiting van 

zijn/haar werkzaamheden. Ook is de medewerker niet verplicht om de uitslag van een 

afgenomen zelftest te delen met collega's of leidinggevende. Het testen van 

medewerkers vindt thuis plaats, niet in onze scholen. 

 

Wanneer er een positieve testuitslag is bij de thuis afgenomen zelftest, gaat de 

medewerker in quarantaine en neemt hij/zij contact op met de GGD voor het afnemen 

van een coronatest in de GGD-teststraat. De medewerker wordt gevraagd daarna het 

advies van de GGD op te volgen en daarover contact op te nemen met zijn/haar 

leidinggevende. 

 

Risicogericht testen 

De Pentascholen doen dus niet mee met het risicogericht zelftesten van leerlingen en 

onderwijspersoneel. Wanneer er een besmetting bij een leerling of medewerker binnen 

de school is, zullen we 'nauwe contacten en andere contacten' adviseren contact op te 

nemen met de GGD voor het maken van een testafspraak in de GGD-teststraat. Er 

vinden dus geen zelftesten van leerlingen plaats in de school. Wanneer er één of 

meerdere besmettingen binnen een groep of een afdeling zijn, kunnen we op advies van 

de GGD besluiten een groep of afdeling een aantal dagen online onderwijs te bieden. 

 

De anderhalve meterafspraak en de mondkapjesplicht blijven gelden in de school. 
 



 

 

 

 

Geen maatschappelijke stage dit jaar (klas 3) 

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

moment niet mogelijk een maatschappelijke stage te lopen. Ook in de periode na de 

meivakantie zien we helaas weinig perspectief.  

 

Om die reden hebben we besloten dit schooljaar de maatschappelijke stage definitief niet 

door te laten gaan. Gelukkig heeft dit een vrijwillig- en geen verplicht karakter. 

 

Desalniettemin willen en hopen we de stage volgend jaar gewoon weer te organiseren. 
 

Aanmeldingen voor 2021-2022 

 
Met trots kunnen we melden dat we 54 aanmeldingen hebben voor leerjaar 1 komend 

schooljaar. We hebben besloten, vanwege de corona-achterstanden, hier drie eerste 

klassen van te maken. Hierdoor blijven we in klas 1 t/m 3 kleine klassen behouden van 

20 leerlingen of minder en kunnen we doen waar we goed in zijn: aandacht hebben voor 

het individu. 

 

Voor klas 4 havo, dat na de zomervakantie voor het eerst gaat starten, hebben we tot nu 

toe 24 aanmeldingen. Ook hier zijn we erg blij mee.  

 

 

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe klas 4 havo 

 
We zijn druk bezig om één of twee kennismakingsbijeenkomsten te plannen voor de 

toekomstig leerlingen van onze nieuwe havo bovenbouw. Tijdens deze bijeenkomst 

maken de leerlingen kennis met elkaar en met de (nieuwe) docenten.  

Ook krijgen ze informatie over het nieuwe schooljaar.  

 

Na de meivakantie versturen we de uitnodigingen naar de leerlingen die zich voor klas 4 

havo hebben aangemeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Schoolscan  

 
Vanuit de overheid zullen we het komende jaar subsidie ontvangen om de achterstanden 

van de leerlingen terug te dringen. Belangrijk is dan wel dat we de achterstanden van 

onze leerlingen dan eerst goed in kaart brengen. Dit kunnen achterstanden zijn op 

vakinhoud, maar ook op sociaal-emotioneel, welbevinden en studievaardigheden.  

 

Deze week hebben de leerlingen van klas 1 t/m 3 een enquête ontvangen waarin ze op 

schaal (1 – 10) kunnen aangeven hoe ze zich voelen of hoe ze denken dat het met hun 

voortgang zit.  

 

De docenten zullen per leerling na de meivakantie een uitgebreidere scan invullen. 

 

Aan de hand van alle resultaten zullen we de komende periode gaan bepalen welke extra 

middelen we gaan zitten om de achterstanden van onze leerlingen te bestrijden. Dit zal 

zowel op individueel- als op groepsniveau zijn.  

 

Ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken 

 
Na de meivakantie nemen we in klas 1 en 3 weer leerling-tevredenheidsonderzoeken af. 

Dit zou eigenlijk in de maand april plaatsvinden, maar dat bleek niet haalbaar. De 

leerlingen zullen na de meivakantie tijdens de reguliere lessen anoniem een digitale 

vragenlijst invullen waarin vragen worden gesteld over hun tevredenheid op school.  

 

Ook u heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen voor het ouder-

tevredenheidsonderzoek (ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 1 en 3). We hopen 

dat u ons hierbij wilt helpen en even de tijd wilt nemen de vragenlijst in te vullen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gratis online voorlichtingen voor ouders (Youz) 
Graag wijzen wij u op de (gratis) online ouderavonden van stichting Youz.  

 
Online ouderavonden 

Het leven is in een korte tijd veel veranderd, voor iedereen vraagt dit flexibiliteit en 

creativiteit. Dit kan soms zorgen voor spanningen en verveling en mogelijk andere 

uitvluchten zoals middelen of veel gamen. Om u als ouder meer te informeren 

organiseert Youz verslavingszorg in samenwerking met scholen, samenwerkingspartner 

en de gemeente Rotterdam online ouderavonden. 

  

De avonden vinden online plaats via Zoom. Om 19:30 start de bijeenkomst en zal 

ongeveer 1 uur duren. Tijdens de bijeenkomst kunt u via de chat en Mentimeter vragen 

stellen aan de preventiedeskundigen. U kunt hier gratis aan deelnemen. 

  

Dinsdag 11 mei - alcohol, lachgas en energy 

Woensdag 12 mei - gamen en social media 

Maandag 31 mei - gamen en social media 

  

Aanmelden? Klik hier!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXMy0Q1hbIOgPGKTDXch6AdqKWeDVT7V

mxJU0hPdE4ToWByw/viewform 

 
Bent u geïnteresseerd in meerdere thema’s dan kunt u zich daarvoor aanmelden. 

 

Youz is beschikbaar voor vragen en advies. Op www.puberenco.nl kunt u meer informatie 

vinden over diverse middelen zoals: alcohol, roken, drugs, gokken en gamen. Ook vindt 

u hier tips over onderwerpen als opgroeiende tieners en groepsdruk. Het kan zijn dat u 

een specifieke vraag heeft of een situatie wilt voorleggen. Dan mag u altijd contact met 

ons opnemen. Dit kunt u doen via de chat of door een mail te sturen 

naar preventie@youz.nl. Bij de chat is er een preventiemedewerker actief, welke 

deskundig is op het gebied van deze vraagstukken. 

  

Voor jongeren is er ook een website waar zij terecht kunnen, 

namelijk; www.maakjekeus.nl. Zij kunnen ook de chat functie gebruiken voor vragen 

en/of advies. 

  

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag. Alvast bedankt voor uw 

medewerking! 

  

Team preventie 

 T : 088-3580960 

A : Baan 176, 3011 CG in Rotterdam 
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