
 

Nummer 1, oktober 2022 

 
 

 

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

 

Voor u ligt de eerste uitgave van de nieuwsbrief van Penta Rozenburg 2022-2023. Met 

deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van gebeurtenissen, successen, 

wetenswaardigheden en alle dingen die in en rond school gebeuren. U kunt deze 

nieuwsbrief in de week voor iedere schoolvakantie verwachten.  

 

De ouders of verzorgers van onze nieuwe 

brugklasleerlingen en de leerlingen die in de 

hogere leerjaren zijn ingestroomd, willen wij 

van harte welkom heten. Wij vertrouwen erop 

dat uw kind een goede en plezierige tijd op 

Penta Rozenburg tegemoet gaat. 

 

We kunnen terugkijken op een goede start van 

het schooljaar 2022-2023. De eerste weken 

stonden in klas 1 vooral het teken van 

kennismaken met klasgenoten en met de 

mentor. Met deze leerlingen kunnen we 

terugkijken op zonnige introductiedagen met een geslaagde afsluitende barbecue. Ook in 

de andere leerjaren is de start rustig en soepel verlopen. Daar zijn we erg blij mee! Een 

goede start is immers het halve werk… 

  

Alle vacatures ingevuld! 

Het was niet makkelijk, maar alle openstaande 

vacatures zijn ingevuld. Net voor de start van het 

schooljaar is het nog gelukt de laatste openstaande 

vacante voor Duits (voor klas 1a en 1c) te vervullen. 

Dat betekent dat alle lessen dit schooljaar kunnen 

worden aangeboden. Alle nieuwe collega’s stellen zich 

in deze nieuwsbrief aan u voor. 

 

Geen Franse taal meer in ieder leerjaar  

In overleg met de deel- en ouderraad is besloten het vak Frans in de toekomst enkel nog 

aan te bieden in klas 1 en 2 havo/vwo. We merken dat de interesse voor de Franse Taal 

al jaren erg laag is. Daarnaast is het vak niet vereist voor vervolgopleidingen (in het 

MBO). We hebben ervoor gekozen extra in te zetten op versterkt Engels (Anglia) en 

willen in de toekomst graag workshops voor vreemde talen (Spaans, Italiaans etc.) aan 

gaan bieden. De leerlingen van klas 4 mavo hebben dit schooljaar nog wel de 

mogelijkheid om eindexamen te doen in het vak Frans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ook zijn we dit schooljaar gestart met drie nieuwe vakken; 

1. Het vak Future Skills in klas 1 (alle niveaus) 

2. Het vak Burgerschap in klas 3 mavo en havo 

3. Het vak LOB (oriëntatie op studie en beroep) in klas 3 mavo en 4 havo. 

 

We richten ons bij deze vakken vooral op wat belangrijk is voor de toekomst van de 

leerling. Wat willen we de leerlingen meegeven, zodat hij/zij daar later voordeel van 

heeft in de maatschappij? Daar draait het om! Er worden voor deze vakken ook geen 

cijfers gegeven. Door middel van verslagen houden we de ontwikkeling bij in een 

portfolio. 

 

Morgen, vrijdag 21 oktober, hebben we een activiteitendag georganiseerd voor alle 

leerlingen. Het programma vindt u in deze nieuwsbrief. 

 

We hopen dat u onze nieuwsbrief met plezier leest en wensen alle leerlingen en 
medewerkers een fijn nieuw schooljaar toe. En natuurlijk een alvast een fijne 

herfstvakantie toegewenst! 

 

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

Schoolleiding Penta Rozenburg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voorstellen nieuwe docenten 
 

Bo (21 jaar) is een enthousiaste en vrolijke meid die dit jaar op 

twee scholen werkt. Ze geeft les aan de eerste, tweede en derde 

klas. Daarnaast is ze vierdejaars-student aan de Hogeschool 

Rotterdam waarbij ze met plezier nog steeds veel leert over het 

docentschap. Ze heeft de instelling dit jaar te slagen. Ze staat 

enthousiast voor de klas, houdt van afwisseling en creativiteit 

binnen haar lessen. Bo is rondom de leerlingen sociaal en altijd in 

voor een praatje. In haar vrije tijd wandelt ze het liefst over het 

strand met de hond. Ze leest graag en houdt van tekenen en 

zeilen. Ook heeft ze een nieuwe hobby ontdekt: hiken. Bo heeft zin 

in dit komende jaar om de leerlingen te leren kennen en om het 

beste eruit te halen!  

 

 

Mijn naam is Gerard Lageweg en met veel plezier ben ik komen werken 

op Penta Rozenburg. Ik geef les in wiskunde en economie in alle 2e 

klassent, klas 1A, 1C en 3Mavo.  

Ondertussen heb ik al een hele loopbaan achter de rug in het 

basisonderwijs, speciaal onderwijs en particulier onderwijs. De laatste 9 

jaar werkte ik op het Voortgezet Onderwijs in Rotterdam, maar nu ik de 

kans kreeg dichter bij mijn huis in Rockanje te gaan werken  

heb ik dat met beide handen aangegrepen. Behalve werk in het 

onderwijs heb ik ook 8.5 jaar een eigen bedrijf gehad en dat is ook de 

reden dat economie geven mij erg aantrok. Ik hoop hiermee de 

leerlingen wegwijs te maken in allerlei zaken waar ze als volwassene 

mee te maken krijgen. 

Naast mijn werk heb ik nog 2 grote hobby's. Dat zijn tennis en reizen. 

Lekker sportief bezig zijn veel van de wereld zien maken mij het meest 

gelukkig.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ghislaine Roos (48) is enige jaren werkzaam in het onderwijs. Werken 

met leerlingen en collega’s doet ze graag. De vakken die ze mag geven 

zijn beeldende vorming en geschiedenis. Ghislaine is geboren en getogen 

in Limburg en via Amsterdam nu werkzaam in Rozenburg, omdat ze is 

gaan samenwonen met haar vriend in Nieuwerkerk a/d IJssel. Het 

aantrekkelijke aan Penta Rozenburg voor haar is, dat het een kleine 

school is en de lijnen kort zijn. In haar vrije tijd schildert ze, maakt ze af 

en toe haar eigen kleding en staat ze graag in de keuken om te 

kokkerellen. Wekelijks gaat ze naar de sportschool voor fitness, yoga of 

naar het zwembad om baantjes te trekken. 

 

 
 

Mijn naam is Kris van Hulten, in 1995 heb ik op deze school mijn diploma 

gehaald, ( toen nog Godfried Richter). Na mijn opleiding aan de HALO ben 

ik als docent lichamelijke opvoeding voor Penta gaan werken in Brielle, 

daar werk ik al 21 jaar met veel plezier. Vorig jaar hoorde ik dat Penta 

Rozenburg een paar uurtjes lichamelijke opvoeding over had. De uitdaging 

om iets nieuws te proberen en door wat problemen met mijn gehoor was 

voor mij een mooie kans om een dagje op mijn oude schooltje te 

beginnen.  

Zelf heb ik veel verschillende sporten gedaan met als specialiteit turnen. 

Tot mijn 27e heb ik dit actief gedaan, daarna ben ik nog een tijd trainer bij 

een turnvereniging in Hoogvliet geweest en tegenwoordig help ik af en toe 

bij Excelsior hier op Rozenburg. 

Lichamelijke opvoeding is een mooi vak dat steeds belangrijker wordt in 

de veranderende maatschappij. Mijn doel is om leerlingen kennis te laten maken met 

zoveel mogelijk verschillende sporten waarin ze op hun eigen niveau mogen presteren. 

Afgelopen jaar heb ik mij verdiept in longboarden en ga bijna wekelijks een tocht maken 

op mijn longboard. Dit is ook een sport waar ik dit jaar de leerlingen kennis mee wil laten 

maken en nog meer nieuwe sporten. Afgelopen weken hebben leerlingen kennis mogen 

maken met Kin Bal, hier hadden de leerlingen ook nog nooit van gehoord.  

Daarnaast is een doel van lichamelijke opvoeding dat leerlingen het belang van sport als 

ontspanning voor toekomst naast hun werk gaan inzien. Ik hoop dat leerlingen na hun 

diploma blijven sporten.  

 

Kris van Hulten 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Hallo!   

 

Ik ben Debby Kolmus, 41 jaar, getrouwd met Tim Kolmus en moeder 

van 2 kinderen, dochter Indy van 14 jaar en zoon Dani van 11 jaar. 

Woonachtig in Maasluis.  

Vanaf 1 februari 2022 ben ik werkzaam bij Penta.  

Ik werk 1 dag in de week als directie assistente bij de Algemene 

Directie en 3 dagen als roostermaker op Rozenburg.  

  

Hiervoor ben ik 19 jaar werkzaam geweest bij verpleegtehuis het 

Zonnehuis in Vlaardingen.  

Daar ben ik na mijn opleiding Facilitaire Dienstverlening via mijn 

stage in dienst gekomen.  

Ik ben daar 13 jaar als servicepunt medewerker voor het facilitair 

bedrijf werkzaam geweest en de laatste 6 jaar als planner.  

  

Na zoveel jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging en deze heb ik gevonden hier bij 

Penta. Tot nu toe heb ik het ontzettend naar mijn zin!  

  

Groetjes, Debby  

 

 

 

Mijn naam is Rob Kollmann en ik woon in Rotterdam Prins 

Alexanderpolder in een heel leuk appartementje tegenover het 

prinsenpark. In mijn vrije tijd geef ik Kung Fu en Pilates 

lessen. Deze twee sporten beoefen ik resp. 35 en 15 jaar lang. 

In mijn 20-er jaren ben ik ook danser geweest en heb toen 

regelmatig opgetreden in diverse theaters. Ik heb geen 

huisdieren, maar ben wel helemaal weg van wild-life en ga 

graag op vakantie om dieren te spotten of in de natuur te zijn. 

Daarnaast rijdt ik ook motor en trek ik er vaak op uit om leuke 

gebieden te ontdekken. Ik geef sindskort les bij de Penta 

Rozenburg als docent Natuur- en Scheikunde. Ik vind het leuk 

om jonge mensen een stukje techniek te leren en hoop dat ze veel opsteken van mijn 

lessen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hallo mijn naam is Chris Siemens. Ik geef Duits aan de eerste klassen. Zelf 

studeer ik civiele techniek op de hogeschool Rotterdam tweede jaar, maar 

ook heb ik  een passie voor de Duitse taal en wil volgend jaar stage gaan 

lopen in Duitsland om de taal nog beter te leren. Ik vind het leuk om deze 

taal over te brengen naar de leerlingen. Dit is mijn eerste jaar in het 

onderwijs en vind het hartstikke leuk om te doen. En mijn doel is om alle 

leerlingen die ik heb enthousiast te maken voor de Duitse taal.  

Mijn hobby’s zijn zwemmen en fitness en zo af en toe gamen op de pc. 

 

 

 

Meedoen aan de WK-voetbal poule? 
 

Direct na de herfstvakantie lanceren we de WK-voetbal poule op Penta Rozenburg.  

Het personeel en alle leerlingen mogen hieraan deelnemen. In deze poule kan je de 

uitslagen van de wedstrijden en de topscorers voorspellen. Na iedere gespeelde wedstrijd 

wordt de ranglijst bijgewerkt en zien we wie de 

meeste voorspellingen goed heeft.  

 

Na de finale (en afloop) van het WK zal de 

winnaar van de poule bekend worden gemaakt 

en krijgt hij/zij een prijs uitgereikt! Doe jij ook 

mee?  

 

Na de herfstvakantie krijgen jullie een link 

toegestuurd waarmee je je kunt aanmelden.  

 

 

Veiligheid op school: ontruimingsoefeningen   
Op dinsdag 18 oktober jl. 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.  
 

Dit was de beste en snelste ontruiming ooit. In 3 minuten en 3 seconden stonden alle 

leerlingen en het personeel veilig buiten in het 

zonnetje. 

 
  



 

 

 

Her(opening) van de schoolkantine vanaf 17okt. 

 
Om de praktische kant van economie te ondervinden gaat klas 2C (en later ook 2A en 

2B) zorgdragen voor het heropenen van de kantine op school. Vooraf hebben we 

onderzoek gedaan naar het aangeboden assortiment via de automaat (Brahim en Cas). 

Daarna hebben we gekeken wat het kost als we deze spullen bij de Lidl of ergens anders 

inkopen (Maxim). 

 

Vervolgens hebben we geïnventariseerd hoeveel leerlingen met PIN of contant betalen en 

welke producten het hardst lopen (Olivia). Inmiddels hebben we financiering van de 

inkoop geregeld via de directie, inkopen gedaan, een geldkist geregeld en een rooster 

gemaakt voor de bemensing van de winkel (Cas en Queena). Daarbij bleek dat er een 

probleem op maandag is omdat klas 2C dan in de middagpauze naar de gymzaal is. 

Gelukkig hebben Beau en Angel uit 2A zich aangemeld om op maandag de honneurs 

waar te nemen. Tijdens de verkopen leren de leerlingen een kasboek bij te houden en na 

te denken over voorraadbeheer. Cas en Queena zijn de managers van de winkel en 

dragen zorg voor de roosters en eventuele invallers bij ziekte. 

 

De winkel is begonnen als experiment op maandag 17 oktober met beperkte 

openingstijden en een beperkt aantal artikelen. Ook is het alleen mogelijk om contant te 

betalen. 

 

Doelen: 
- Economie in de praktijk brengen 
- De kantine voor de leerlingen betaalbaar houden 
- Sparen voor een gezamenlijk doel ( iets leuks in de kantine ) 
 

Openingstijden: middagpauze 12.20 -12.35 

 

Als er veel belangstelling is dan gaan we uitbreiden op verschillende manieren: 
-Regelen dat je ook met PIN kunt betalen 
-Het assortiment vergroten 
-De winkel ook in de andere pauzes openen 
        

 

G.Lageweg (docent economie en wiskunde) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vrijdag 21 oktober 
Op vrijdag 21 oktober vinden er voor alle klassen van Penta Rozenburg leuke activiteiten 

plaats.  

 

Klas 1: Workshop Pats!Boem! 

“Hoe fiets ik veilig in het donker?”, deze vraag staat centraal bij de voorstelling 

‘Patsboem’ die plaatsvind op vrijdag 21 oktober aanstaande. In de aula kunnen alle 

leerlingen van klas 1 door middel van filmpjes, voorbeelden en de patsboem-quiz 

meepraten met begeleiders over thema’s als ‘fietsen met licht’ en ‘fietsen onder invloed’. 

Een aantal vragen die langs zullen komen zijn; “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?”. Het belooft een leuke en leerzame ochtend te worden.  

 

Klas 2: Workshop over Sociale Media 

Klas 2 gaat meegenomen worden in een les over sociale media. De leerlingen worden in 

deze les gewezen op de gevaren die sociale media met zich mee brengt. 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?  

 

Klas 3: Workshop 3D-afleiding Bike  

Klas 3 krijgt een workshop van Totally Traffic bij ons op school. In samenwerking met 

Veilig Verkeer Nederland wordt aan de leerlingen van klas 3A en 3B uitgelegd dat het 

smartphone-gebruik in het verkeer zeer gevaarlijke situaties kan opleveren. Leerlingen 

gaan aan de slag met een quiz over de verkeersregels. Daarnaast gaan de leerlingen 

ervaren hoe het smartphone gebruik hen afleidt op een 3D-fietssimulator en wat dat tot 

gevolg kan hebben. 

 

Klas 4 & 5: Bezoek Den Haag/ProDemos 

Aanstaande vrijdag is het dan zover: Klas 4 en 5 gaan een bezoek brengen aan de 

Tweede Kamer in Den Haag.  De leerlingen krijgen daar van de organisatie Pro-Demos 

een programma dat in het teken staat van politiek. Dit is erg leerzaam en handig voor de 

vakken maatschappijleer en geschiedenis. Dit programma wordt verzorgd door 

enthousiaste mensen die veel van politiek af weten. 

 

Na het lesprogramma is er nog even tijd om in Den Haag te wandelen, of om te 

winkelen. 

 

Alle leerlingen MOETEN hun identiteitskaart of paspoort meenemen! Dit is nodig 

om toegang tot de Tweede Kamer te krijgen. Let op, geen kopie! Als je deze niet bij je 

hebt, kan je niet mee naar Den Haag. 

 

Het programma: 

08.15 uur:   Verzamelen in de aula, vertrek richting Den Haag 

09.30 uur:   Start programma ProDemos 

14.00 uur:  Einde programma ProDemos 

14.00 – 15.30 uur: Zelfstandig door Den Haag 

15.30 uur:   Vertrek richting Rozenburg 

17.00 uur:  Aankomst Rozenburg en start vakantie! 



 

 

 

Vrijdag 11 november ‘no-backpack-day’ 

Op vrijdag 11 november is het ‘no-backpack-day’ op Penta Rozenburg. Deze actie is 

gestart door leerlingen uit klas 3B. Wat is de bedoeling? 

Alle leerlingen en docenten moeten wel hun schoolspullen meenemen, maar mogen daar 

geen rugtas voor gebruiken. Leerlingen en docenten mogen hun creatieve geest de vrije 

loop laten gaan hoe ze dit gaan vormgeven. Onderstaande flyer hangt al op school en 

wordt na de vakantie nogmaals verstuurd aan de leerlingen! 

 

 

  



 

 

 

De toetsweek (klas 3 t/m 5) 

Dit schooljaar zijn wij op het Penta Rozenburg gestart met het invoeren van toetsweken 

in de klassen 3 t/m 5 van het de mavo en het havo/vwo. Voor de meeste leerlingen is dit 

de eerste keer dat zij een hele week lang niks anders doen dan toetsen maken en dat is 

best spannend! 

De belangrijkste reden om deze stap te nemen was dat vorig schooljaar bleek dat de 

toetsdruk met name aan het einde van het schooljaar zeer hoog was. Eigenlijk was er 

sprake van een verkapte toetsweek waarbij leerlingen ook nog eens gewoon lessen 

moesten volgen. Om deze toetsdruk enigszins te verlichten is er afgesproken om in klas 

3 t/m 5 toets weken in te voeren. Het komende schooljaar zullen klas 3 mavo, havo en 4 

havo vier toetsweken krijgen, de examenklassen krijgen er drie. De toetsweek loopt van 

woensdag t/m woensdag. Tijdens deze toetsweek zullen deze leerlingen maximaal twee 

toetsen per dag maken, de rest van de dag zijn zij vrij en kunnen die tijd gebruiken om 

zich voor te bereiden op hun andere toetsen. Het is de bedoeling dat deze leerlingen in 

de weken tussen de toetsweken wel oefentoetsen, maar geen toetsen voor een cijfer 

maken. 

Om de leerlingen zich de kans te geven om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op 

deze toetsweken hebben zij een studiewijzer gekregen. In deze studiewijzer staat niet 

alleen per vak opgeschreven wat er voor de toetsweek geleerd moet worden, maar er 

staan ook per vak verschillende leerdoelen opgeschreven. De leerdoelen geven aan wat 

een leerling moet kennen en kunnen om de toetsweek met goed gevolg te kunnen 

doorstaan. 

Bij wijze van pilot gaan de klassen een en twee in periode 3 mee doen met de toetsweek. 

Ook zij krijgen in die periode geen andere cijfers dan die van de toetsweek, ook zullen zij 

net als de leerlingen van klas 3 t/m 5 een studiewijzer krijgen en maximaal 2 toetsen 

van 45 minuten per dagen moeten maken. 

Tijdens de informatieavond ‘Focus, stress en plannen’ voor ouders van donderdagavond 

13 oktober jl. kregen we veel vragen over de planning van deze toetsweek vlak na een 

vakantie. We zullen dit intern bespreken en hier rekening mee houden. Bij de volgende 

toetsweken (januari, maart/april en juni) zit de toetsweek niet direct na een vakantie. 

 



 

 

 

Nieuws vanuit het decanaat 
 
Bezoek InHolland 

Op vrijdagochtend 7 oktober jl. zijn de leerlingen van klas 4 en 5 havo warm onthaald op 

InHolland in Rotterdam. Ze mochten daar een workshop bijwonen in het kader van een 

opleiding naar keuze. Op deze manier konden ze een indruk opdoen van de school en 

van de gekozen studierichting.  De meeste leerlingen hebben de ochtend als zinvol 

ervaren en we kijken er dan ook positief op terug. 

 

Numerus fixus 

De leerlingen in mavo 4 en havo 5 gaan dit schooljaar een vervolgstudie kiezen. Voor de 

meeste opleidingen geldt dat inschrijving vóór 1 april 2023 moet plaatsvinden om zeker 

te zijn van plaatsing. Er zijn echter ook studies waar maar een bepaald aantal studenten 

wordt toegelaten. Dit zijn studies met een zogeheten numerus fixus. Voor deze 

opleidingen moet je je al eerder aanmelden, namelijk vóór 15 januari 2023. De 

selectieprocedure verloopt anders en over het algemeen geldt: hoe eerder je je 

aanmeldt, hoe groter de kans dat je geplaatst wordt. De leerlingen van mavo 4 hebben 

onlangs een lijst met daarop studierichtingen met een numerus fixus ontvangen (Albeda 

en Zadkine). Natuurlijk wordt er op de website van de verschillende scholen ook 

aangegeven of er sprake is van een maximum aantal plaatsen. 

 

Scholenmarkt havo 4 (en 5) Scala Molenwatering 

Op donderdag 17 november a.s. vindt er een scholenmarkt plaats op Scala 

Molenwatering en de leerlingen van Penta Rozenburg mogen hierbij aansluiten. Het is de 

bedoeling dat alle leerlingen uit havo 4 deze bijeenkomst (onder begeleiding van een 

volwassene) zullen bezoeken. Na afloop zal hierover een opdracht gemaakt worden 

tijdens de lob-les, het resultaat zal worden opgenomen in het lob-portfolio van de 

leerlingen.  

Leerlingen uit havo 5 zijn ook van harte welkom, het is voor hen echter geen verplichte 

lob-activiteit. 

 

Bezoek klas 2a en 2b aan STC Brielle 

Op maandagochtend 31 oktober gaan de leerlingen van klas 2a en 2b op bezoek bij het 

Scheepvaart en Transport College (STC). Ze maken daar kennis met procestechniek en 

onderhoud van machines. De lessen voor en/of na deze lob-activiteit zullen gewoon 

volgens rooster gegeven worden. We zullen per bus reizen. 

klas vertrek Penta Rozenburg terug  

2a 8:30 uur 11:15 uur 

2b 10:30 uur 13:00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Studiekeuzebeurs West in Ahoy 

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 december vindt de jaarlijkse studiekeuzebeurs in Ahoy 

Rotterdam plaats. Op deze beurs worden zo’n 70 onderwijsinstellingen en bedrijven (mbo 

en hbo) vertegenwoordigd. Wanneer uw kind er nog niet helemaal uit is welke studie 

hij/zij wil gaan kiezen, dan is dit wellicht een geschikt evenement om (op eigen 

gelegenheid) te bezoeken. Voor meer informatie en aanmelding: 

www.studiekeuzebeurswest.nl 

 

Belangrijke data lob-activiteiten Penta Rozenburg 

31 oktober:  bezoek STC Brielle klas 2a en 2b 

9 november:   bètathemadag klas 3b (havoleerlingen) op Scala Rietvelden  

15 november:  bètathemadag klas 3b (vwo-leerlingen) op Scala Molenwatering 

17 november: scholenmarkt leerlingen 4 (en 5) havo op Scala Molenwatering 

 

 

Marieke den Haan 

decaan Penta Rozenburg 

 

 

Werkweek klas 2 
Van maandag 19 t/m vrijdag 23 september 2022 zijn de leerlingen van klas 2 op 

werkweek geweest naar Gemert. Aan het weer heeft het niet gelegen. Mooie 

temperaturen waardoor er tal van buitenactiviteiten hebben plaatsgevonden.  

De leerlingen en de begeleidende docenten hebben elkaar goed kunnen leren kennen en 

kunnen terugkijken op een leuke en intensieve week! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studiekeuzebeurswest.nl/


 

  

 

Nieuws vanuit het zorgteam: 
Week tegen het pesten  

In week 39 was de jaarlijkse week tegen het pesten. In deze speciale week besteden 

basisscholen, middelbare scholen, mbo’s, hbo’s en universiteiten aandacht aan het thema 

pesten. Helaas is pesten nog steeds iets waar veel leerlingen in hun schooltijd mee te 

maken krijgen. Tijdens de mentorlessen hebben we in deze week op verschillende 

manieren aandacht besteed aan sociale veiligheid en pesten. Op dinsdag hebben de 

beide anti-pestcoördinatoren, mevrouw Wesdijk en meneer Visser, alle klassen bezocht 

en laten zien en laten ervaren hoe eenzaam iemand die gepest wordt zich kan voelen en 

hoe belangrijk de ‘helpers’ dan zijn. Alle leerlingen hebben een kaartje gekregen 

waarmee zij de anti-pestcoördinatoren kunnen bereiken als zij zelf slachtoffer worden of 

namens iemand anders naar voren willen stappen. Zo hopen wij Penta Rozenburg een 

veilige school te houden en op die manier onze bijdrage te leveren aan een fijne 

maatschappij.  

  

CJG op Penta Rozenburg  

Vanaf het schooljaar 2022/23 zal Fatna Salhi op donderdag geregeld op school zijn. 

Mevrouw Salhi is namens het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond als 

schoolverpleegkundige al een aantal jaar betrokken bij onze school. Zij zal in de loop van 

het schooljaar in klas 2 en klas 4 digitale vragenlijsten afnemen in het kader van Jij en je 

gezondheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin (indien van toepassing wordt u 

hierover later geïnformeerd). In sommige gevallen spreekt zij n.a.v. de resultaten 

leerlingen individueel op school. Mevrouw Salhi is ook beschikbaar voor 

opvoedvraagstukken die bij ouders spelen. Zij is te bereiken via de e-mail: 

f.salhi@cjgrijnmond.nl.   

 

Workshop Criminele en sexuele uitbuiting 

Op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober hebben de klassen 1, 2 en 3 een workshop gevolgd 

over criminele uitbuiting. Leerlingen zijn meegenomen in voorbeelden en vraagstellingen 

over het beschikbaar stellen van je pinpas om geld mee weg te sluizen voor criminelen 

maar ook hoe je een het web van drugsdealer verzeild kan raken. De workshop zijn 

gegeven door Stichting Humanitas uit Rotterdam.  

Er komt nog een vervolg workshop over ‘sexuele uitbuiting’. Denk hierbij aan het 

versturen van privé foto in goed vertrouwen, waarbij je die ander macht geeft om jou 

onder druk te kunnen zetten. 

Bovenstaande voorbeelden vinden veelvuldig plaats. Wij denken dat het goed is dat 

leerlingen hiermee preventief aan de slag gaan door het geven van een workshop. 
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Lastig met de financiën? 

Door de hoge inflatie komen meer mensen in financiële problemen. Als je bedenkt dat nu 

al een op de vijf gezinnen in Nederland financiële problemen heeft, realiseer je je pas 

hoe groot het probleem kan gaan worden. 

 

Gevoelig onderwerp 

Helaas zullen ook veel leerlingen ermee te maken krijgen dat hun ouders niet meer rond 

kunnen komen. Als school (bijv. via de coaches) is het goed om hierop alert te zijn. Denk 

erom dat ouders en kinderen hier niet graag over praten. Ouders lopen vaak rond met 

een schuldgevoel, ook als dat onterecht is. Kinderen schamen zich vaak voor het feit dat 

er weinig financiële mogelijkheden zijn. 

 

Hulp in de gemeente Nissewaard 

Via de gemeente zijn er mogelijkheden om hulp te krijgen bij financiële problemen. Op 

deze website staat meer informatie: Gemeente Nissewaard - Hulp bij rondkomen en 

schulden 

 

Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met mevrouw E. Wesdijk. Zij is 

werkzaam dinsdag op Penta Rozenburg en is bereikbaar via het mailadres: 

e.wesdijk@penta.nl 

 

 

Leerlingenraad 
Op 11 oktober jl. zijn we voor de eerste keer bijeengekomen met de nieuwe 

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; inrichting van de aula, de nieuwe lestijden, 

veiligheid op school e.d. Een leuk en leerzaam overleg waar we vervolgstappen mee 

kunnen gaan zetten. 

 

BRA-commissie 
Dit schooljaar heeft u vooraf inzicht gekregen in de gevraagde schoolkosten en excursies. 

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat alle excursies doorgang kunnen vinden. De 

buitenroosteractiviteiten-commissie is al druk in de weer om alles vast te gaan leggen 

voor het schooljaar. 
 
 

Wintersport 
Vorig schooljaar was er veel animo om op skireis te gaan met Penta Rozenburg. Dat 

heeft dit jaar een vervolg gekregen. Op dit moment zijn er 35 leerlingen ingeschreven 

voor de wintersportreis. We kunnen de reis dan nu ook definitief gaan opzetten met de 

reisorganisatie LeverReizen. De wintersportreis gaat plaats vinden van 26 januari tot en 

met 30 januari. Wij reizen af naar het wintersportplaatsje ‘Hochfilzen’ in Tirol, Oostenrijk. 

Mochten er nog leerlingen geïnteresseerd zijn, horen we dit graag. In het huis dat we 

huren hebben we nog een aantal plekken beschikbaar. Als er interesse is, stuurt u dan 

gerust een email naar: h.debruijne@penta.nl. 

https://www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen/werk-en-inkomen_to/hulp-bij-rondkomen-en-schulden.htm
https://www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen/werk-en-inkomen_to/hulp-bij-rondkomen-en-schulden.htm
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Windsurfen 
Op woensdag 5 oktober jl. hebben de leerlingen van 4 havo en 5 havo (met het 

examenvak BSM) de wind getrotseerd op het meer van Oostvoorne. Zij hebben daar een 

windsurfclinic gevolgd onder leiding van een instructeur van Brunotti Beachclub. 

Ondanks dat het water al wat frisser was, zijn alle leerlingen druk in de weer geweest om 

te blijven staan op de surfplank met resultaat! 

 

 
 

 
 

Het rooster 
Zoals u in het voorstelstukje is Debby Kolmus dit jaar gestart op Penta Rozenburg. Met 

een ‘eigen’ roostermaker in de school merken wij dat het rooster veel beter staat en 

stabieler is. Het rooster wordt ook voor een langere periode ingelezen in SOM. Hierdoor 

kunnen de docenten beter vooruit plannen en is het voor de leerlingen overzichtelijker. 

Het rooster hebben we op vrijdag klaarstaan voor de week erna. 
 

Vuurwerk  

We merken dat er al 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.   

  

 

 

 



 

 

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
Belangrijke data 
In het informatieboekje, wat in de zomer verstuurd is, vindt u veel belangrijke data 

terug. In de aankomende periode staat het volgende te gebeuren: 

- 2 november tot en met 9 november: toetsweek klas 3, 4 en 5; 

- 24 november: uitgifte rapport 1; 

- 6 december: ouderspreekavond (10-minutengesprekken); 

- 8 december: kerstreis Aken klas 3; 

- 19, 20 en 21 december: projectdagen Globaland voor klas 1 en 2; 

- 23 december: onderwijsontwikkeldag, leerlingen zijn deze dag lesvrij. 

 

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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Bijlage: toetsroosters klas 3 t/m 5 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
  



 

 
 
 
 

 
  



 

 
 
 
 

 


