
 

  

Nummer 2, december 2021  

  
   
 

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

   

Voor u ligt de tweede uitgave van de nieuwsbrief van Penta Rozenburg 2021-2022. Via 

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

school gebeurt.   

  

Gisterenavond was er weer een persconferentie. Daar werd onder andere aangekondigd 

dat de leerlingen in het basisonderwijs volgende week al kerstvakantie hebben. Voor de 

leerlingen op de middelbare scholen geldt dat niet. Zij moeten volgende week gewoon 

naar school. Hoewel er vraagtekens zijn bij het verschil in maatregelen tussen het basis- 

en het middelbaar onderwijs, zijn we wel heel blij dat we er volgende week een leuke 

afsluitende (kerst)week van kunnen maken met onze leerlingen en collega's.   

  

Kerst in de school  

The Christmas Station (SkyRadio) galmt met al haar kerstnummers sinds maandag 6 

december jl. aan één stuk door in onze aula. De heer Den Toom, onze conciërge, heeft 

ook dit jaar de school weer prachtig versierd. We hebben dit jaar zelfs een ‘boom’ van 

lichtjes op het schoolplein staan! Kortom: de kerstsfeer zit er al goed in.   

  

Volgende week zullen er nog wel lessen worden gegeven, maar de week is ook gevuld 

met andere activiteiten. Verderop in de nieuwsbrief vindt u een uitgebreide toelichting op 

het programma van volgende week.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op de eerste maanden van dit schooljaar  

Helaas staat ook dit schooljaar weer deels in het teken van corona. Het goede nieuws is 

dat we nog geen klassen naar huis hebben moeten sturen. Ook is er nog geen sprake 

van een lockdownperiode, waardoor de school moet sluiten. Desalniettemin heeft het 

virus met name de afgelopen weken wel weer vat gekregen op onze samenleving en het 

onderwijs in de school. Een aantal collega's was positief getest en/of moest voor langere 

tijd in quarantaine. Dit gold ook voor veel leerlingen. We hebben dit allen gemerkt aan 

het rooster, waarbij sprake was van meer tussenuren dan gebruikelijk of uitval van 

lessen. We willen u en de leerlingen bedanken voor jullie begrip hiervoor. We hebben ons 

uiterste best gedaan zoveel mogelijk lessen door te laten gaan en we zijn ontzettend blij 

dat we tot nog toe zoveel mogelijk onderwijs fysiek op school hebben kunnen verzorgen 

voor onze leerlingen.  

  

Sinds deze week hebben leerlingen die thuis zitten ook de mogelijkheid de les digitaal te 

volgen (hybride). Deze service zullen we ook na de kerstvakantie doorzetten.   

  

Vrijdag 24 december 2021 en maandag 10 januari 2022: studiedagen  

Op vrijdag 24 december staan er geen activiteiten gepland voor de leerlingen en het 

personeel. Iedereen kan op deze manier zich rustig voorbereiden op een mooie 

kerstavond en het komende kerstweekend.   

  

Op maandag 10 januari 2022, de eerste maandag na de kerstvakantie, hebben de 

leerlingen ook nog vrij. We hebben een studiedag gepland staan met het personeel  

  

Op dinsdag 11 januari 2022 hopen we alle leerlingen weer in goede gezondheid te mogen 

begroeten.  

  

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

een hele fijne en gezellige kerstvakantie toe. We hopen dat het jullie lukt gezond te 

blijven en te genieten van deze dagen, ondanks de verscherpte maatregelen.   

  

M.A. Tange en H.M.C. de Bruijne        
Schoolleiding Penta Rozenburg   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe collega’s op Penta Rozenburg  

In een eerdere brief hebben wij u geïnformeerd over de ontstane 

vacatures op Penta Rozenburg.   

  

Voor maatschappijleer is de heer Roos gestart op vrijdag 3 december jl. Wij zijn blij dat 

wij zo snel na het vertrek van de heer Fortuin de vacature hebben kunnen vullen. De 

heer Roos is al werkzaam binnen de scholengroep Penta, namelijk op Bahurîm in 

Brielle.   

  

Hierbij een korte introductie van de heer Roos:  

  

Beste lezer,  

De aankomende periodes zal ik de maatschappijleer lessen van de vierde klassen 

overnemen. Daarom zou ik mij graag willen voorstellen. Ik ben Bjorn Roos, 22 jaar en 

kom uit Hellevoetsluis. Buiten dat ik lesgeef in Rozenburg, geef ik ook les op een ander 

PENTA-college, het Bahûrim in Brielle. Voordat ik hier begon te werken heb ik 

lesgegeven op de Oude Maas in Spijkenisse en het Zadkine.   

Elke vrijdag zal ik aanwezig zijn in Rozenburg, maar ben uiteraard elke werkdag 

beschikbaar. Ik heb erg veel zin om de leerlingen beter te leren kennen en er een mooi 

schooljaar van te maken. De leerlingen hebben al een tijd geen les gehad voor 

maatschappijleer, dus we zullen er samen hard aan werken om weer helemaal op 

schema te komen!  

Met vriendelijke groet,  

Bjorn Roos  

 

 
  

  

Ook voor de lessen Nederlands is het gelukt vervanging te vinden. Zoals u weet, gaat 

mevrouw Steeds een nieuwe uitdaging aan. Haar lessen zullen vervangen worden 

door mevrouw Den Haan (klas 4 mavo) en door de nieuwe collega's de 

heer Van Houte (onderbouw) en de heer Mol (klas 4 havo). De heer Van Houte start al 

direct na de kerstvakantie en loopt voor de vakantie zelfs al rond in de school. 

Mevrouw Den Haan en de heer Mol nemen resp. klas 4 mavo en klas 4 havo over in de 

week na de tweede toetsweek.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Hierbij ook een korte introductie van de heer Van Houte:   

Hallo allemaal! Mijn naam is Ralph van Houte en ik ben 25 jaar. Sinds een paar weken 

woon ik samen met mijn vriendin in het mooie Rotterdam! Ik heb Nederlandse taal en 

cultuur gestudeerd aan de Universiteit Leiden en zal vanaf januari lessen Nederlands 

verzorgen voor de onderbouw van Penta Rozenburg! Ik heb enorm veel zin om samen 

met de leerlingen bezig te zijn met dit vak. Voor nu wens ik jullie alvast een fijne 

kerstvakantie en tot snel!  

 

 
  
 
Hierbij een korte introductie van de heer Mol:  

Bijna mijn hele leven heb ik, Arie Mol, op Rozenburg gewoond. Twee jaar heb ik met 

mijn huidige vrouw in Rotterdam gewoond, maar omdat zij in Rozenburg ging werken 

op diverse Rozenburgse basisscholen, zijn we in 1981 naar hier verhuisd.  

Nadat ik mijn studie sociologie aan de Erasmus Universiteit had afgerond ben ik eerst 

drie jaar fulltime vader geweest totdat ik met mijn vrouw van baan ruilde: zij ging voor 

de kinderen zorgen en ik ging lesgeven aan De Bron, Morgenster en Rank.  

In 1999 volgde de overstap naar het voortgezet onderwijs. Maatschappijleer en 

Nederlands ging ik geven op het Jacob van Liesveldt in Hellevoetsluis waar ik ook 

teamleider werd van de vmbo-afdeling.  

Ondertussen was ik politiek actief geworden in Rozenburg en na acht jaar 

fractievoorzitter te zijn geweest in de gemeenteraad, werd ik in 2010 portefeuillehouder 

van de deelgemeente Rozenburg.  

Vier jaar later ben ik teruggegaan het onderwijs in: één jaar op drie verschillende 

scholen en sinds 2015 alleen op Penta Hoogvliet. Daar leerde ik ene 

Michiel Tange kennen en toen hij iemand zocht om Nederlands te geven werden we het 

snel eens. Dit jaar geef ik op mijn vrije donderdag Nederlands aan havo-4 en 

volgend jaar breiden we dit uit zodat ik twee dagen per week lesgeef in 

Hoogvliet en twee dagen in Rozenburg.  

Voor sommige ouders zal ik dus geen onbekend gezicht zijn door hun 

herkenning van ‘meester Arie’, voor anderen door ‘die van die ene partij’ en 

ten slotte omdat we ‘hem weleens tegenkomen’ (al dan niet hardlopend).  

Hoe dan ook, ik kijk ernaar uit om hier les te gaan geven, hoop oude 

bekenden tegen te komen en nieuwe mensen te ontmoeten. Het meest hoop 

ik echter hier terug op Rozenburg, een bijdrage te kunnen leveren aan de 

bloei van de enige echte Rozenburgse school voor voortgezet onderwijs.  

  



 

  

  

  

 

 

 

 

 

Cultuurdagen klas 1 t/m 3  

Vandaag donderdag 16 en morgen vrijdag 17 december vinden er cultuurdagen plaats 

op Penta Rozenburg. Klas 1 tot en met 3 krijgen workshops aangeboden van 1,5 

uur. De workshops worden gegeven door de Cultuurschool. De workshops vinden onder 

lestijd plaats en staan klaar in het rooster.   

Wij wensen de leerlingen veel plezier tijdens deze leerzame workshops!  

  

Programma kerstweek  

In de laatste schoolweek voor de kerstvakantie bieden we graag nog wat activiteiten 

aan voor de leerlingen. Ondanks dat het, voor het tweede jaar op rij, een vreemde tijd 

is, hopen wij met de leerlingen de laatste week goed af te sluiten. Er staat al de hele 

week kerstmuziek op in de Aula, de entree is versierd en op het podium staat de 

kerstboom te stralen. Wat staat er nog meer te gebeuren:  

  

Maandag 20 december  

A.s. maandag 20 december is op Penta Rozenburg ‘foute kersttruiendag’. Wij hopen dat 

de leerlingen zich op en top gaan kleden en met de meest verschrikkelijke kersttrui 

naar school komen😊.  

  

Tevens vindt er voor klas 1 een kerstbaltoernooi plaats in de Rozenburcht. Voor het 

kerstbaltoernooi worden de leerlingen om 08.00 uur verwacht in de Rozenburcht en het 

duurt tot en met het 4e lesuur (11.20 uur). Daarna hebben de leerlingen les volgens het 

rooster op school.  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 21 december  

Waar klas 1 een basketbaltoernooi heeft op de maandag, gaan de leerlingen van klas 

2 hun kerstbalskills laten zien op de dinsdag. Voor het kerstbaltoernooi worden de 

leerlingen om 08.00 uur verwacht in de Rozenburcht en het duurt tot en met het 

4e lesuur (11.20 uur). Daarna hebben de leerlingen les volgens het rooster op school.  

  

Woensdag 22 december  

Woensdag 22 december is de laatste ‘echte’ lesdag van het jaar 2021. Alle 

klassen hebben deze dag les volgens het rooster. Voor de leerlingen van klas 3 en 

klas 4 wordt er een skateboardworkshop aangeboden. Deze workshops vinden plaats 

onder de reguliere gymles in de Rozenburcht.  

  

Donderdag 23 december  

Op donderdag 23 december vinden er geen lessen plaats, maar gaan we ons inzetten 

voor de Goede-doelen-dag. Het opgehaalde sponsorbedrag komt ten goede aan het 

hospice en de voedselbank in Rozenburg. We willen u ook vragen eten en drinken te 

doneren aan de voedselbank. Het eten en drinken kan door de leerlingen bij 

binnenkomst vanaf dinsdag 21 december worden afgegeven bij de heer den Toom.   

  

Het programma van (en toelichting op) de Goede-doelen-dag vinden jullie hieronder:  

  

Sponsoractie voor het hospice en de voedselbank:  

De leerlingen hebben gekozen tussen de activiteit ‘fietsen’ of ‘hardlopen’. De activiteit 

duurt in totaal 30 minuten en de leerlingen proberen zoveel mogelijk afstand af te 

leggen en zoveel mogelijk stempels te verdienen.  

  

Fietsen:  

Het fietsen is buiten en gaat te allen tijden door. Leerlingen krijgen een stempel per 500 

meter die per fiets worden afgelegd.  

  

Hardlopen:  

Het hardlopen vindt plaats in sporthal De Rozenburcht. Leerlingen krijgen een 

stempel voor iedere 100 meter die er hardgelopen is.  

  

De (overige) dagindeling is als volgt:  

  

Klas 1:  

09.10 uur – 11.00 uur: kerstontbijt, kerstviering en kerstquiz  

11.00 uur – 11.15 uur: vertrek en aankomst Goede-doelen-dag  

11.15 uur – 11.45 uur: Sponsoractiviteit (fietsen of hardlopen)  

11.45 uur: Einde lesdag en start vakantie!  

  

Klas 2:   

08.25 uur – 10.15 uur: kerstonbijt, kerstviering en kerstquiz  

10.15 uur – 10.30 uur: vertrek en aankomst Goede-doelen-dag  

10.30 uur – 11.00 uur: sponsoractiviteit (fietsen of hardlopen)  

11.00 uur: Einde lesdag en start vakantie!  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 3:   

09.45 uur – 10.15 uur: sponsoractiviteit (fietsen of hardlopen), verzamelen bij de 

Rozenburcht om 09.35 uur  

10.15 uur – 10.30 uur: vertrek en aankomst op school  

10.30 uur – 12.35 uur: kerstviering, kerstquiz en kerstlunch  

12.35 uur: einde lesdag en start vakantie!  

  

Klas 4:   

09.00 uur – 09.30 uur: sponsoractiviteit (fietsen of hardlopen), verzamelen bij de 

Rozenburcht om 08.50 uur  

09.30 uur – 09.45 uur: vertrek en aankomst op school  

09.45 uur – 11.50 uur: kerstviering, kerstquiz en kerstlunch  

11.50 uur: einde lesdag en start vakantie!  

  

Vrijdag 24 december  

Zoals eerder aangegeven is de school op vrijdag 24 december gesloten en kunnen de 

leerlingen gaan genieten van hun welverdiende kerstvakantie!  

  

 

Trainen voor de marathon van Rotterdam  

De marathon van Rotterdam wordt weer georganiseerd in het voorjaar van 2022 en wel 

op 9 april. Het afgelopen jaar is dit in het voorjaar niet doorgegaan vanwege de Corona-

maatregelen. Dit jaar willen we graag aansluiten met een groep enthousiaste leerlingen. 

Omdat 42 kilometer wel heel ver is, gaan wij 4,2 kilometer lopen. Vanaf februari zullen 

we met de leerlingen die graag mee willen doen, gaan trainen om op 9 april te knallen in 

Rotterdam. De inschrijfkosten bedragen €14, waarvan school de helft van de kosten voor 

zijn rekening zal nemen. Dat betekent dat er een eigen bijdrage is van €7. Mocht uw 

zoon of dochter graag mee willen doen, dan kan hij/zij zich vóór 31 januari opgeven bij 

l.o.-docent mevrouw A. Buis.  

Ook voor vragen kunt u met haar contact opnemen via haar e-

mailadres a.buis@penta.nl.  

  

 

Toetsweek klas 4 mavo en havo  

Op maandag 17 januari start de tweede toetsweek van dit schooljaar voor de klassen 4 

mavo en 4 havo. Leerlingen ontvangen deze week het toetsrooster en een overzicht van 

de te leren stof voor deze week. De toetsweek eindigt op maandag 24 januari 2022.  

  

We hopen dat de leerlingen zich goed en tijdig voorbereiden en wensen hen daarbij alle 

succes.  
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Kerstkaartenactie  

In alle klassen hebben de leerlingen zich 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 de 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 in het dorp.   

  

  

Nieuws vanuit het Decanaat  

  

Qompas   

De afgelopen weken zijn sommige klassen gestart met de lessen in het kader van LOB 

(loopbaanoriëntatie). Hiervoor gebruiken we op onze school de methode Qompas, dit is 

een onlinemethode die tijdens de mentorlessen ingezet wordt. De leerlingen maken o.a. 

opdrachten rondom de thema’s ‘wie ben ik’ en ‘waar ben ik goed in’. Op deze manier 

hopen we (onder andere) te bereiken dat onze leerlingen goed in beeld krijgen waar 

hun talenten liggen en waar ze enthousiast van worden.  

  

Profielkeuze mavo 2 en havo 3  

In klas 2a en 3b ligt tijdens de Qompaslessen de nadruk op de profielkeuze. In april 

moeten deze leerlingen namelijk tot een definitieve keuze komen en dat is soms best 

lastig. Veel kinderen hebben daarbij een beetje hulp nodig.  

Op school gaan de mentoren van deze klassen in gesprek met hun leerlingen en 

wanneer een leerling er niet helemaal uitkomt, kan hij of zij natuurlijk ook een gesprek 

aanvragen met mij. Het is daarnaast belangrijk dat het gesprek ook thuis gevoerd 

wordt. Ouders kennen hun kind als geen ander en het is ook fijn wanneer er op 

verschillende manieren gekeken wordt naar een belangrijke keuze als 

deze. Uiteraard kunt u als ouder ook contact opnemen met mij.  

  

Voorlopige profielkeuze  

Wanneer uw kind (uit klas 2a of 3b) een keuze heeft gemaakt, wordt er in maart door 

het docententeam gekeken of het profiel passend is. Een leerling die veel moeite heeft 

met een bepaald vak kan in de meeste gevallen beter een vak kiezen dat hem of haar 

goed ligt. Het is maatwerk en we kijken daarbij altijd goed naar onze leerlingen.   

Uiteindelijk komt elk kind tot een definitieve keuze en het formulier dat daarbij ingevuld 

moet worden, dient uiterlijk 14 april ingeleverd te zijn bij de mentor.  

  

Nieuwe datum Mbo-keuzemarkt (mavo 3 en 4)   

Doordat de huidige coronamaatregelen in ieder geval tot 14 januari van kracht zijn, is 

de Mbo-keuzemarkt in Hoogvliet van 13 januari 2022 verzet naar maandag 24 januari 

2022 (wederom onder voorbehoud). Deze keuzemarkt is een verplichte activiteit voor 

de leerlingen van klas 3 mavo. Voor leerlingen van klas 4 mavo geldt dat het facultatief 

is. De inschrijving is inmiddels gesloten.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data LOB  

24 januari Mbo-keuzemarkt Hoogvliet (mavo 3)  

 2 februari Formulier voorlopige profielkeuze mee naar huis (mavo 2 en havo 3)  

 4 februari Inhollandbus (havo 4)  

22 februari Inleveren formulier voorlopige profielkeuze (mavo 2 en havo 3)  

31 maart Formulier definitieve profielkeuze mee naar huis (mavo 2 en havo 3)  

6 april McPort Event (mavo 4)  

7 april McPort Event (havo 4)  

14 april Inleveren definitieve profielkeuze (mavo 2 en havo 3)  

  

Marieke den Haan  

Schooldecaan  

  

  

Open Huis   

Op woensdag 19 januari 2022 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 in de middag volgens 

een vaste route door het gebouw te leiden en de rondleiding te eindigen met een één-

op-één gesprek. 's Avonds zullen er digitale één-op-één gesprekken gepland kunnen 

worden. 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 vanaf volgende week via de aanmeldpagina op onze 

website. Hier kan de voorkeur worden aangegeven voor een bezoek ’s middags of een 

digitaal gesprek ’s avonds. We zijn druk al bezig met de voorbereidingen en hopen op 

veel aanmeldingen!  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roken buiten het terrein  

We merken helaas op dat steeds meer (bovenbouw)leerlingen gaan roken tijdens de 

pauzes. Roken op of rondom het schoolterrein is niet toegestaan. Helaas constateren we 

dat de leerlingen om die reden bij de seniorenwoningen aan de overkant of elders in de 

wijk gaan roken. Buurtbewoners ondervinden hier hinder van.   

  

We zullen na de kerstvakantie de klassen ingaan op hierover met de leerlingen in 

gesprek te gaan. Daarnaast is nog steeds de afspraak: tijdens de kleine pauze mogen de 

leerlingen niet het terrein af, alleen tijdens de grote pauzes of wanneer sprake is van 

meerdere tussenuren.  

  

  

Inzamelingsactie voedselbank   

Volgende week is er een inzamelingsactie voor de voedselbank.   

  

Op de poster hieronder staat een lijstje levensmiddelen waar m.n. behoefte aan is. De 

levensmiddelen kunnen worden ingeleverd in de mediatheek waar dozen zullen staan.   

  

Ook zal het eten dat over is van het kerstontbijt en de kerstlunch naar de voedselbank 

gaan. We houden hier uiteraard rekening met hygiëne (zeker in deze tijd).   

  

Onderstaande poster wordt deze week al tijdens de grote pauzes in de aula getoond, 

zodat leerlingen erop attent worden gemaakt extra eten en drinken mee te nemen.   

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succesvolle Paarse vrijdag  

Afgelopen vrijdag was het landelijk Paarse Vrijdag. Op deze speciale dag besteden 

basisscholen, vo-scholen, hogescholen en universiteiten extra aandacht aan de seksuele 

diversiteit van hun leerlingen. Leraren én leerlingen wordt gevraagd om ‘iets’ paars te 

dragen om te laten zien dat op school ook ruimte is voor leerlingen die bi- of 

homoseksueel zijn. Deze groep leerlingen maakt helaas nog te vaak mee dat zij worden 

buitengesloten of uitgescholden. Ook op school. Daarmee wordt “uit de kast komen” 

een enorme opgave, en daarmee verdwijnt het gevoel van jezelf kunnen zijn. En juist 

dat vinden wij zo belangrijk.   

  

Penta Rozenburg is er ook voor deze leerlingen. Wij zijn een inclusieve school waar elke 

leerling, hetero, homo of bi, jongen, meisje of non-binair, zichzelf kan zijn. 

Afgelopen vrijdag 10 december hebben we dat zichtbaar gemaakt door de aula te 

versieren met regenboogvlaggetjes en de progress flag. We hebben, samen met de 

voorzitter van de gebiedscommissie (dhr. Oosterlee), ’s morgens de regenboogvlag vol 

in het zicht bij de hoofdingang opgehangen. En vanzelfsprekend heeft ons team, en veel 

leerlingen hebben dat gelukkig ook gedaan, zich van hun paarse kant laten zien. We 

mogen met z’n allen heel trots zijn dat Penta Rozenburg er voor iedereen is!   

  

M. Visser  

  

  

Oproep ouderraad  

In deze nieuwsbrief willen we u graag opnieuw informeren over de wijze waarop 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.   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuurwerk  

We merken dat er regelmatig vuurwerk rond de school wordt afgestoken. We spreken 

leerlingen hierop aan en hoewel het niet om zwaar vuurwerk gaat, is dit niet toegestaan. 

We willen u vragen dit met uw zoon of dochter te bespreken.   

  

 


