
 

Nummer 1, oktober 2021 

 
 
 

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

 

Voor u ligt de eerste uitgave van de nieuwsbrief van Penta Rozenburg 2021-2022. Met 

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

school gebeurt. 

 

We zijn ontzettend blij dat we de eerste weken van dit schooljaar weer volledig onderwijs 

hebben mogen verzorgen voor onze leerlingen. Daarnaast is er weer ruimte voor 

buitenroosteractiviteiten en kunnen we voorzichtig plannen maken voor de rest van het 

schooljaar.  

 

Namens alle medewerkers van onze school wens ik u en onze leerlingen, alvast een fijne 

herfstvakantie toe.  

 

M.A. Tange en H.M.C. de Bruijne    

Schoolleiding Penta Rozenburg 

 

 

Voorstellen nieuwe docenten 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Sinds 1 augustus ben ik werkzaam op Penta Rozenburg. Mijn naam is 

Dick de Bruijne en ik ben 13 jaar werkzaam geweest op het Scheepvaart 

& Transport College als LO docent in het VMBO en MBO onderwijs. 

Op Penta Rozenburg heb ik de baan overgenomen van dhr. Rootert als 

afdelingsleider. Daarnaast verzorg ik de lessen LO voor 4 mavo, 4 havo 

en het BSM programma (Bewegen Sport Maatschappij) wat dit jaar als 

examenvak is gestart in de havo bovenbouw. 

Ik hoop dat wij als school korte lijnen kunnen houden met u als ouder 

/verzorger. 

 

Een goed jaar gewenst! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hey hallo! Mijn naam is Jasper Koops en ik geef sinds dit 

schooljaar aardrijkskunde op Rozenburg. Hier werk ik twee 

dagen in de week (do/vr) en de rest van de week ben ik te 

vinden in Spijkenisse, op Rietvelden. Op Rietvelden ben ik 

naast aardrijkskundedocent ook mentor van een 

brugklasklas.  

 

Naast de wereld en het onderwijs vind ik het heerlijk om te 

bewegen, voetballen, longboarden, mountainbiken, 

klimmen, hiken, kanoën en kamperen zijn welbestede 

tijdverdrijven voor mij.  

 

Net afgestudeerd en vol enthousiasme begin ik aan mijn 

eerste echte baan in het onderwijs en ik heb er ontzettend 

veel zin in. Na de eerste paar weken kan ik zeggen dat ik de kinderen en de school tot nu 

toe erg leuk vind. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ik met deze leerlingen een 

leerzaam maar ook zeker een leuk jaar ga mogen ervaren. 

 

Jasper Koops 

 

Penta Rozenburg 

Aardrijkskundedocent leerjaren 1 & 2 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 

 

Mijn naam is Rick de Vree. Ik werk in het voortgezet 

onderwijs sinds maart 1995. Ik geef les in biologie en 

scheikunde. In Rozenburg geef ik 3 lesuren biologie 

aan 4havo.  

 

In 2008 ben ik op PENTA Bahûrim in Brielle komen 

werken. Voor die tijd heb ik o.a. gewerkt op 

Pentacollege  Jacob van Liesveldt in Hellevoetsluis. Ik 

woon in Brabant en rijd dus iedere dag op en neer. 

Dat doen steeds meer mensen want het wordt ieder 

jaar drukker op de weg. Hobby’s: wandelen (LAW), 

hardlopen, squashen, modeltreinen en modelauto’s 

verzamelen en muziek luisteren.  Favoriete cd: “love” van The Cult. Ik kijk ook graag 

naar thrillers op Netflix.  

 

Hopelijk gaan in de toekomst meer leerlingen biologie kiezen in 4havo.   

 
 
 



 

 

 

 

 

Mijn naam is Wim Fortuin en geef dit schooljaar het vak 

maatschappijleer aan leerlingen van MAVO-4 en HAVO-4. Samen met 

mijn vrouw woon ik in Brielle, we hebben drie volwassen dochters 

waarvan de oudste en de jongste ook in het onderwijs werkzaam zijn. 

Ik ben een actieve fietsende duursporter en ben graag buiten. 

Helemaal nieuw is het Penta College niet voor mij. Een aantal jaren 

geleden heb ik een periode wiskunde gegeven op de locatie in Brielle 

en economie op de locatie in Hoogvliet. 

 

Voor de leerlingen is maatschappijleer een nieuw vak. Het wordt niet 

geëxamineerd maar de behaalde resultaten tellen aan het eind van het 

jaar zeker wel mee. Er zijn 3 of 4 momenten in het jaar dat er getoetst 

wordt. In november is de eerste toets periode.  

Maatschappijleer is een mooi vak! Het geeft bij uitstek de gelegenheid om meer te weten 

te komen over het reilen en zijlen van onze samenleving en om met elkaar in gesprek te 

gaan over actuele onderwerpen. Ik hoop op een goed schooljaar en een fijne 

samenwerking. 

 
 

 
 

Bonjour à tous! Wij zijn Eileen en Ingrid en geven vanaf dit schooljaar Frans. Beiden zijn 

we docent in opleiding op de Hogeschool Rotterdam en we hebben heel veel zin om deze 

mooie wereldtaal over te brengen aan de leerlingen. Onze prioriteit is dat de leerlingen 

de Franse taal kunnen toepassen in de praktijk. Dit doen wij door tijdens de lessen te 

werken aan lees-, luister-, schrijf-, en spreekvaardigheid. Om aan te sluiten bij de 

belevingswereld van de leerlingen maken we graag gebruik van authentiek materiaal. 

 

 

Eileen Oldenburger 

Sinds de middelbare school heb ik een enorme passie voor de Franse taal 

en cultuur. Mijn doel als docent is om deze passie over te kunnen brengen 

op de leerlingen, zodat zij de taal met plezier kunnen leren. Ik vind het 

vooral heel belangrijk dat de leerlingen na mijn lessen echt iets met de taal 

kunnen in Frankrijk. Daarnaast heb ik een aantal jaren atletiektrainingen 

gegeven en vind ik het heel leuk om met jongeren te werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ingrid Rogers 

Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben 47 jaar oud en woon 

samen met Andrew en onze twee dochters in Abbenbroek. In 

mijn vrije tijd speel ik graag tennis, wandel of hardloop ik 

met onze hond. 

 

Na jaren gewerkt te hebben in het bedrijfsleven ben ik twee 

jaar geleden aan een nieuwe uitdaging begonnen: de 

lerarenopleiding Frans en Duits. Ik houd van moderne 

vreemde talen en het goed spreken ervan heeft me geholpen 

bij mijn werk en wordt ook altijd gewaardeerd door mijn 

familie tijdens vakanties. Het is mijn ambitie om leerlingen bij 

Frans en Duits iets van het plezier dat ik in de talen vind mee te geven. À bientôt – bis 

bald! 

 
 
 

Ik ben Philippine en ik woon in Hellevoetsluis. In 2002 

studeerde ik af aan de Willem de Kooning Academie en in 

2003 solliciteerde ik op een tijdelijke baan in Rozenburg en 

werd aangenomen. Ik vond het heel leuk om hier te 

werken maar ik kon helaas niet blijven. Daarom besloot ik 

om een half jaar naar Spanje te gaan om de taal te leren 

en om het land goed te leren kennen. Hier is ook mijn 

grote passie voor reizen en de Spaanse taal ontstaan. 

Toen ik terug kwam in Nederland werd ik aangenomen op 

de Blaise Pascal, nu de Rietvelden. Na een paar jaar had ik 

toch behoefte aan wat meer avontuur en ben ik 7 

maanden door Zuid-Amerika gaan reizen. Weer terug in 

Nederland heb ik mijn diploma voor Master Education in 

Arts gehaald en ging ik vooral lesgeven in de havo 

bovenbouw wat ik met heel veel plezier doe.  

Naast het lesgeven bak ik ook graag. In 2018 heb ik een patisserie opleiding gevolgd bij 

de Bakery Institute. Verder doe ik aan boksen, ga ik veel met mijn hond op pad, maak ik 

af en toe een muurschildering en ga ik graag op wintersport en/of een verre reis.  

Ik werk nu drie dagen op de Rietvelden en een dag in Rozenburg. Ik vind het leuk om na 

al die jaren weer te mogen werken in Rozenburg.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hoi, mijn naam is Laura Zoeteman en ik geef vanaf dit schooljaar 

wiskunde op Penta Rozenburg. Hiervoor heb ik 11 jaar wiskunde 

gegeven op het Maerlant, Helinium en de Ring van Putten. Ook ben ik 

al heel lang mentor. Dit jaar ben ik mentor van klas 2B.  

Afgelopen schooljaar ben ik thuis geweest en heb ik een dochter 

gekregen, zij is vorig jaar november geboren. Naast tijd doorbrengen 

met mijn dochter en wiskunde geven studeer ik wiskunde en ben ik 

vrijwilliger bij een kindervereniging en bij het openluchtzwembad in 

Heenvliet.  

Als ik nog tijd over heb (weinig op het moment) lees ik graag en houd 

ik van wandelen en fietsen.  

 

 

 

 
Ik ben Esther Wesdijk en ben dit schooljaar begonnen op Penta 

Rozenburg als schoolmaatschappelijk werker (SMW). Naast deze 

leuke baan, ben ik ook Kindbehartiger en mediator in 

echtscheidingszaken.  

 

Al meer dan 14 jaar ben ik werkzaam als smw’er op verschillende 

basisscholen in Rotterdam. Ik vind het belangrijk om 

laagdrempelig te zijn voor zowel ouders als kinderen. Daarnaast 

ben ik open en transparant.  

 

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor opvoeders, leerkrachten en zorgcoordinatoren, 

maar ook voor de kinderen. U kunt bij mij terecht wanneer u vragen heeft wat betreft 

opvoeden en opgroeien, vastloopt met bepaalde zaken waar u hulp bij kunt gebruiken, 

voor informatie en/of advies of wanneer u gewoon nieuwsgierig bent en kennis wilt 

maken. Ik kan met u in gesprek, maar ook met uw kind mocht hier behoefte aan zijn. Er 

kunnen allerlei vragen worden voorgelegd, van groot tot klein. U en of uw kind zijn ook 

welkom als u of uw kind niet zeker weet of u bij mij aan het juiste adres bent. Samen 

kunnen we kijken of ik kan helpen en anders zorgen we ervoor dat u op de juiste plek 

terecht komt.  

 

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie in de school. De 

schoolmaatschappelijk werker hanteert een beroepsgeheim en geeft geen gegevens aan 

derden, tenzij ouders daarom vragen of toestemming geven. Ik zal elke dinsdag op 

school aanwezig zijn. Ik hoop hiermee dat u een duidelijk(er) beeld heeft gekregen van 

wat het schoolmaatschappelijk werk inhoudt. U kunt via de mail: e.wesdijk@penta.nl of 

op telefoonnummer 06-28 91 23 67 contact met mij opnemen voor het maken van een 

afspraak of om informatie op te vragen. Mocht u vragen hebben, hulp, tips en/of 

adviezen willen of u bent nieuwsgierig wie ik ben, dan bent u van harte welkom! Graag 

tot ziens. 

 

“Wie niet wil zoekt naar redenen, wie wel wil zoekt naar mogelijkheden” 

 

mailto:e.wesdijk@penta.nl


 

 
 

 

Graag stel ik me even voor! 

 

Mijn naam is Annemarie Walraad en ik woon in Brielle.  
Ik ben getrouwd en heb twee dochters die woonachtig zijn in Rotterdam. 

Als ik tijd heb ga ik graag fietsen, wandelen en/of fotograferen. Ik vind het 

heel leuk om te reizen. Eenmaal in de week help ik op de rommelmarkt in 

Brielle. 

 

Ik werk al vele jaren als remedial teacher op Scala Rietvelden in Spijkenisse. 

Ook heb ik er Engels en Nederlands gegeven. 

Sinds het begin van het schooljaar ben ik iedere vrijdagmorgen in Rozenburg 

te vinden. 

Ik wens iedereen een heel fijn schooljaar. 

 

 

 
Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

 

Eindelijk is het dan zover en mag ik vanaf 25 oktober geschiedenis gaan 

geven op het Penta Rozenburg. Echter, is het wel handig om jullie wat 

informatie over mij te geven. Mijn naam is Arjan van der Linden, ik ben 48 

jaar oud, getrouwd en vader van 2 hele lieve dochters en woon in 

Rotterdam. De afgelopen vierentwintig jaar heb ik lesgegeven op het 

Stedelijk College Zoetermeer en het Picasso Lyceum. Mijn hobby’s zijn lezen, 

zingen, modelbouw, tabletop wargaming en schermen. Wat betreft de 

belangrijkste bijzaak in het leven juich ik voor Sparta (heb tot zover nog niet 

veel kunnen juichen😢). Verder ben ik een groot fan van alles wat te maken 

heeft met StarWars, Lord of the Rings en niet te vergeten Harry Potter (go 

Slytherin). 

Tot zover de basis informatie over mij en mijn persoon. Voor nu rest mij nog te zeggen 

dat ik ontzettende veel zin heb om na de vakantie kennis te maken met jullie allemaal. 

 

Met vriendelijke groet en tot 25 oktober, 

 

Arjan van der Linden, MEd  

 

 
 

Voor veel Rozenburgers geen onbekende. Van augustus 1978 tot augustus 2018 

gaf ik les op de Godfried Richter mavo, nu bekend onder de naam Penta 

Rozenburg. Dacht te gaan genieten van mijn pensioen, maar werd na twee 

maanden al gestrikt om wat klusje op een basisschool te doen. Nu  ben na drie 

jaar (op verzoek) weer terug op  het oude nest. Klas 1B krijgt van mij 

Nederlands en ik geef een lesuur taalverrijking in alle brugklassen. 

 



 

 

 

 
Hallo! Mijn naam is Anique Buis en ik ben eenentwintig jaar. Sinds dit jaar 

ben ik werkzaam bij het Penta. Afgelopen jaar ben ik na het behalen van 

mijn diploma begonnen als invaller voor LO, waarna ik dit jaar echt in dienst 

ben gekomen. Ik geef voornamelijk de eerste en tweede klassen les en hier 

geef ik LO, rekenen en wiskunde. Naast mijn werk ben ik graag aan het 

sporten en vind ik het fijn om lekker buiten te zijn.  

 

 

 

 

 
Mijn naam is Rosanne Groen en ik ben 23 jaar. Ik ben docent Engels en ook 

de mentor van 1b. Naast Engels geef ik ook Anglia, dit betekent dat iedereen 

op zijn eigen niveau met Engels bezig is en hier ook uiteindelijk een 

certificaat voor haalt. 

Ik ben al 3 jaar werkzaam binnen het Penta en werk dit jaar voor het eerst 

bij Rozenburg. Hier ben ik maandag tot woensdag te vinden. Donderdag en 

vrijdag ben ik op het Jacob van Liesveldt in Hellevoetsluis.  
Ik hoop er een leerzaam en gezellig jaar van te maken! 

 

 

 

Filmen in de les Frans 
Graag breng ik u op de hoogte van het volgende: 

Met enige regelmaat worden de lessen Frans gefilmd. Dit is in het kader van de studie 

van mevrouw Rogers en mevrouw Oldenburger. 

 

Bij het filmen worden leerlingen niet of niet herkenbaar in beeld gebracht. De beelden 

worden enkel gebruikt voor scholingsdoeleinden en worden direct na het nabespreken 

van de les gewist. De beelden worden niet gedeeld of gepubliceerd. 

 

Mocht u toch vragen hebben of extra toelichting willen, dan kunt u contact opnemen via 

0181-212693. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Veiligheid op school: ontruimingsoefeningen   
Op dinsdag 28 september hebben we een 

(onverwachtse) ontruimingsoefening gehad. We 

vinden het belangrijk dat de (nieuwe) leerlingen én 

docenten weten wat er moet gebeuren bij een 

noodsituatie en waar ze moeten verzamelen.  
 

Er was ruimte voor verbetering. Daarom organiseren 

we binnenkort weer een onverwachtse 

ontruimingsoefening. Wanneer…dat weet alleen de 

hoofd-BHV’er van de school (dhr. Den Toom).  
 

  

  

Workshop Pats!Boem! (klas 1) 
“Hoe fiets ik veilig in het donker?”, deze vraag stond centraal bij de voorstelling 

‘Patsboem’ die plaatsvond op donderdag 30 september. In de aula konden alle leerlingen 

door middel van filmpjes, voorbeelden en de patsboem-quiz meepraten met begeleiders 

over thema’s als ‘fietsen met licht’ en ‘fietsen onder invloed’. Er werden hele goede 

antwoorden gegeven door leerlingen en bij een aantal interessante vragen stonden we 

stil; “wat kan ik doen als ik aan het fietsen ben en een dringende telefoon krijg?”, “wat 

doe ik wanneer ik met haast ergens moet zijn en ik kom met de fiets?”. Kortom, het was 

een hele leuke en leerzame middag en een goede manier om bewust te worden van 

fietsen! 

 

Workshop over Sociale Media (klas 2) 
Op 7 oktober hebben de leerlingen van 2A en 2B een les gehad over sociale media. De 

leerlingen werden in deze les gewezen op de gevaren die sociale media met zich mee 

brengen. Hoe weet je zeker dat je chat met een ander meisje van 14? En niet met een 

40-jarige man? Hoe slim is het om (gedeeltelijke) naaktfoto’s te delen met een vriendje 

of vriendinnetje? Welke gegevens deel je eigenlijk allemaal als je je ergens voor 

aanmeldt?  

En weet u als ouders eigenlijk wel wat uw kinderen doen op het internet? De meeste 

leerlingen gaven aan dat ouders mee kijken, heel fijn! Maar er werd soms ook wel 

aangegeven dat sommige spellen die leerlingen spelen veel meer geweld en seks 

bevatten dan ouders denken… 

 

 

 

 



 

 

 

 

Workshop 3D-afleiding Bike (klas 3) 
Donderdag 30 september was het team Totally Traffic bij ons op school op bezoek. In 

samenwerking met Veilig Verkeer Nederland werd aan de leerlingen van 3B uitgelegd dat 

Smartphone-gebruik in het verkeer zeer gevaarlijke situaties oplevert. Als docent mocht 

ik de presentatie ook bijwonen. Allereerst mochten de leerlingen deelnemen aan een 

quiz, waarin verkeersregels en de gevaren bij smartphonegebruik in het verkeer voor het 

voetlicht werden gebracht. Daarna mochten de leerlingen(en de docent) op een 

fietssimulator ervaren hoe dat er in de werkelijkheid aan toe gaat. Het bleek dat één 

moment van onoplettendheid al tot gevaarlijke situaties en zelfs ernstige crashes kon 

leiden. Al met al was het een leerzame en leuke lessencyclus. Tot slot hopene we 

natuurlijk dat alle leerlingen ook al het geleerde ter harte hebben genomen! 

  

 

Werkzaamheden in en rond de school 
Op de informatieavonden hebben we al aandacht besteed aan het thema 

‘werkzaamheden in en rond de school’. De afgelopen weken is er hard gewerkt en de 

aankomende weken zullen we hard blijven werken om de school wat op te frissen.  
Zo is er een nieuw watertappunt geïnstalleerd, naast het frisdrank apparaat, om 

leerlingen bewust voor een glas water te laten kiezen. Heeft het gebouw een opfrisbeurt 

gehad en wordt deze in nieuwe kleuren geschilderd en zijn er nieuwe vlaggen 

geïnstalleerd op het schoolplein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Leerlingenraad 
Op 5 oktober zijn we voor de eerste keer bijééngekomen voor de leerlingenraad. Per klas 

is er één leerling afgevaardigd in de leerlingenraad. Deze leerling geldt als spreekbuis 

voor zijn/haar klas en kan meedenken over bepaalde zaken op school. Een aantal zaken 

die besproken zijn, zijn de hervorming van de aula, een kantine/counter, lesuren en 

pauzes en of de huiswerkuren als nuttig worden ervaren door de leerlingen. Een leuk en 

leerzaam overleg waar we vervolgstappen mee kunnen gaan zetten. 

 

Werkweek klas 2 en 3 
Van maandag 9 t/m vrijdag 13 mei 2022 (de eerste week na de meivakantie) gaan de 

leerlingen van klas 2 en 3 op werkweek naar Gemert. Klas 2 gaat traditioneel op 

werkweek, maar omdat klas 3 vorig schooljaar door Corona niet op werkweek kon mogen 

zij ook mee. Gedurende het schooljaar zullen ouders en leerlingen brieven met meer 

praktische informatie over de werkweek toegestuurd krijgen.  

 

Al nieuwsgierig? 

Het kamphuis heet De Coxse Boerderij: www.decoxseboerderij.nl  

 

 

Werkweek klas 4 
Aan de start van het schooljaar hebben we besproken, vanwege corona, een aanpassing 

te maken in de werkweek van klas 4. Hiervoor in de plaats is besloten om meerdere 

activiteiten gedurende het schooljaar te gaan ondernemen. 
Nu er toch een versoepeling is in de regels en de werkweek richting het einde van het 

schooljaar gepland staat, gaan we dit heroverwegen om toch met de leerlingen op reis te 

gaan. Als wij hier meer informatie over hebben, informeren wij u. 
 

Wintersport 
Een aantal weken geleden is er een brief verstuurd naar de haalbaarheid van een 

wintersportreis voor Penta Rozenburg. Dit is, gezien de 51 aanmeldingen, zeer goed 

ontvangen. Vanwege het grote animo, gaan we nu kijken of we de reis ook daadwerkelijk 

vorm kunnen gaan geven. Hiervoor zijn minimaal 40 definitieve inschrijvingen nodig. De 

brief met de definitieve inschrijving wordt op 15 oktober verstuurd. Op 29 oktober maken 

we dan de balans op om een ‘go’ of 'no go’ te doen. Mocht u uw zoon/dochter nog niet 

hebben aangemeld en wilt u dit alsnog doen, stuur dan een mailtje aan 

h.debruijne@penta.nl 

 

 

 

 

 

http://www.decoxseboerderij.nl/


 

 

 

 

BSM Mountainbiken 
Vrijdag 8 oktober stond de eerste sportoriëntatie op het programma van klas 4 Havo 

BSM. Dit jaar is BSM (Bewegen Sport & Maatschappij) gestart als examenvak in 4 en 5 

Havo. In de sportoriëntatie doen wij activiteiten die niet in het reguliere programma aan 

bod komen. 

De eerste sportoriëntatie was een mountainbike workshop rond het Oostvoornse-meer. 

Na de uitleg over de fiets, zadel hoogte instellen, hoe en wanneer te remmen en het 

versnellingsgebruik was zijn we het parcours gaan fietsen. Het parcours is een ‘single 

track’ parcours die erg uitdagend en technisch is. Na 14 kilometer was iedereen tevreden 

en voldaan en zijn er geen blessures opgelopen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nieuw rooster na de herfstvakantie in SOM 
Na de herfstvakantie zullen de meeste klassen een nieuw rooster hebben. Dit nieuwe 

rooster is al in te zien in SOM als je de week van 25-29 oktober selecteert. Er worden in 

de vakantie nog mogelijk enkele kleine aanpassingen gedaan, maar het rooster is 

grotendeels ‘af’. De reden voor de roosterverandering zijn de lessen o.a. de wijzigingen 

bij de vakken Frans en geschiedenis.  
 

Lessen Frans klas 3 en 4 mavo tóch gesplitst 

Zowel klas 3 mavo als klas 4 mavo telt 5 leerlingen die het vak Frans als examenvak 

hebben gekozen. Gezien de kleine aantallen en de keuze om dit vak toch aan te bieden 

hadden we er voor gekozen de groepen samen te voegen en hen gezamenlijk één lesuur 

Frans extra in de week te geven. Deze oplossing bleek niet toereikend.  

We hebben er voor gekozen om na de herfstvakantie de lessen Frans weer te splitsen 

voor klas 3 en 4 mavo. Dat betekent dat in het vervolg beiden groepen elk 3 lesuren in 

de week apart les krijgen. 
 

Lessen geschiedenis klas 1 t/m 3 

De lessen van klas 1 t/m 3 hebben de eerste lesweken van het schooljaar geen lessen 

geschiedenis gehad. Door wisselingen in de vakgroep was het helaas niet mogelijk deze 

lessen tijdelijk te verzorgen voor deze klassen. Na de herfstvakantie begint dhr. van der 

Linden en zullen de volledige uren geschiedenis weer bij ieder klas in het rooster staan. 

Aan het einde van het schooljaar zal indien nodig een extra inhaalslag gemaakt worden 

voor dit vak. 

 

De lessen geschiedenis van klas 4 mavo en 4 havo konden wel m.i.v. het nieuwe 

schooljaar gegeven worden. Deze werden verzorgd door dhr. Breukel. Hij zal deze 

klassen blijven begeleiden richting de toetsweek en geeft zijn laatste lessen op 

donderdag 28 november. Na de toetsweek zal dhr. van der Linden ook deze klassen 

onder zijn hoede nemen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oproep ouderraad 
Namens de ouderraad heten wij u van harte welkom op Penta Rozenburg!  

In deze nieuwsbrief willen we u graag informeren over de wijze waarop op Penta 

Rozenburg de ouderparticipatie is georganiseerd.  

 

Op Penta Rozenburg zijn er voor de ouders verschillende mogelijkheden om te 

participeren op de school van hun zoon of dochter. Zo is er de mogelijkheid om als 

vrijwilliger een bijdrage te leveren aan verschillende schoolactiviteiten, bijvoorbeeld als 

medewerker in de mediatheek. Ook kunnen ouders, als lid van de ouderraad, meepraten 

en meedenken over ontwikkelingen in de school. De ouderraad is de vertegenwoordiging 

van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen op onze school. Het doel van de 

ouderraad is te fungeren als orgaan van overleg en samenwerking over zaken van direct 

belang tussen school, ouders en leerlingen. De ouderraad is daarbij klankbord en 

adviesorgaan voor de schoolleiding.  

 

Vooral door de goede samenwerking met de schoolleiding is ons werk erg interessant. 

Wij krijgen, in ruil voor de door ons bestede tijd, een kijkje in ‘de keuken’ van de school. 

Daardoor krijgen wij inzicht in hoe men, naast de vele onderwijskundige en 

organisatorische zaken, de begeleiding van de leerlingen naar meer zelfstandigheid 

gestalte geeft. In het komende schooljaar worden er een aantal vergaderingen gepland 

met de schoolleiding.  

 

Is uw interesse voor de ouderraad gewekt? U kunt zich aanmelden via rb@penta.nl.  

 

Toetsweken 
Van 1 t/m 8 november staat de eerste toetsweek van dit schooljaar voor de deur. Het is 

voor veel leerlingen de eerste toetsweek en dat maakt het extra spannend. Het is van 

belang dat iedereen zich zo goed mogelijk voorbereid op deze toetsweek. Dit betekent 

dat iedere leerling dient te weten wat ze moeten leren. Bij onduidelijkheden en/of vragen 

is het raadzaam om de vakdocent voor de toetsweek nog te raadplegen. 

 

Bijgaand is het toetsrooster te vinden. Ook versturen wij voor de herfstvakantie een 

overzicht naar alle leerlingen waar de te leren toetsstof gedetailleerd door de 

vakdocenten is opgesteld. Hierdoor hopen wij de leerlingen alle mogelijke handvaten te 

geven waardoor zij zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de eerste toetsweek.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Belangrijke data 
Op onze website kunt u via onderstaande link de jaaragenda van onze school inzien. De 

jaaragenda wil nog wel eens wijzigen, maar wordt up-to-date gehouden.  

 

https://rb.penta.nl/Algemene_informatie/Publicaties/Jaaragenda 

 

Absent melden 
Wanneer uw zoon of dochter een dag afwezig is wegens ziekte, of een aantal uur door 

een afspraak, meld dit dan s.v.p. via 0181-212693 of absentierb@penta.nl vóór aanvang 

van de les. Er hoeft dan geen absentenbriefje meer ingeleverd te worden. Wij hanteren 

een strak absentiecontrolesysteem. Elk lesuur worden niet-aanwezige leerlingen door de 

docent genoteerd in de computer. Daarbij wordt in de gaten gehouden of er bijvoorbeeld 

's morgens een ziekmelding is geweest. Is er onverhoopt geen reden voor de afwezigheid 

bekend dan wordt z.s.m. telefonisch contact met u gezocht. Als een leerling wel op 

school is gekomen, maar in de loop van de dag wegens ziekte naar huis wil, wordt 

natuurlijk eerst contact met thuis gezocht. 

 

Dokters- en tandartsenbezoek 
Het komt helaas voor dat leerlingen de les missen vanwege een bezoek aan de tandarts, 

de dokter of de orthodontist. Wilt u daarom deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de 

lestijd plannen? Uiteraard geldt dit niet voor spoedgevallen. 

 
Wijzigingen doorgeven 
Indien er een wijziging is in de gegevens van uw kind, wilt u dan een mail sturen naar 

rb@penta.nl, met vermelding van de naam van uw kind? 

Denkt u hierbij ook aan een up-to-date e-mailadres. We sturen dit schooljaar alle 

informatiebrieven per mail.  

Gescheiden ouders kunnen aan de administratie een extra e-mailadres doorgeven 

(rb@penta.nl), zodat er een extra inlog voor u in het ouderportaal wordt aangemaakt. 

 

De volgende nieuwsbrief  
De volgende uitgave van de nieuwsbrief kunt u in de maand december verwachten. 
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