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Voorwoord 
 
Op het moment dat deze eerste Pauw van het 
schooljaar verschijnt zijn we alweer twee weken bezig. 
Fijne weken vol activiteiten.  
Voor de leerjaren 2, 3 en 4 zijn we het schooljaar 
gestart met het bezoek aan de Floriade en de 
leerlingen van leerjaar 1 zijn gestart met een 
introductieprogramma. Leuke activiteiten, een 
bijzondere start.  
Vorige week zijn de lessen volop gestart en hebben we 
onze eerste ouderavond al achter de rug.  
  
Het belooft een mooi en actief schooljaar te worden, 
wij hebben er zin in.  
 
Namens het voltallige team, 
 
Gerda Casteel 
Directeur Aeres VMBO Maartensdijk 

 
 

 

 

OAR zoekt leden 
  
De Ouderadviesraad vertegenwoordigt u als 
ouder(s)/verzorger(s) in het gesprek met ons als 
school. Zij zijn een belangrijke bron van informatie 
en klankbordgroep. De OAR kan nog leden 
gebruiken. Mocht u meer willen weten en/of 
belangstelling hebben lid te worden, laat het dan 
even weten via vmbo.maartensdijk@aeres.nl dan 
spelen wij dit door naar de OAR.   
 
 
Groeiuren 
  
Dit jaar hebben de leerlingen een zogenaamd 
“groeiuur” op het rooster staan. Leerlingen krijgen 
de mogelijkheid om te werken aan het vak waarbij 
ze zijn ingedeeld. Het doel is om resultaten te 
verbeteren en eventueel achterstanden weg te 
werken. We zetten zoveel mogelijk vakdocenten in 
en ook de ondersteuners hebben een rol in de 
begeleiding. Zo wordt bijvoorbeeld het groeiuur 
wiskunde gegeven door een wiskunde docent. De 
leerlingen krijgen extra uitleg over de stof die in de 
les is behandeld. Daarnaast staat er ook een 
groeiuur met “planner” in het rooster, hier kunnen 
de leerlingen kiezen aan welk vak ze werken. Dit 
doen ze aan de hand van de planners die in 
Itslearning (komen te) staan.   
Waar we naar toe willen groeien met deze uren, is 
dat de leerlingen meer de verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid pakken voor hun leerproces. In de 
toekomst kunnen zij zich voor groeiuren en 
projecten inschrijven, passend bij wat zij belangrijk 
vinden om aan te werken.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief De Pauw 
 
Deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar, De 
Pauw, bestaat vooral uit informatieve 
mededelingen. Met de Ouderadviesraad is 
afgesproken dat we de communicatie verbeteren 
door op vooraf vastgelegde momenten De Pauw te 
laten verschijnen. De volgende Nieuwsbrieven 
zullen verschijnen in:  
De week van 17 oktober, 12 december, 13 februari, 
3 april, 15 mei en 5 juli. 
Vanzelfsprekend informeren we u tussendoor over 
diverse zaken als dit nodig is. We zullen proberen 
dit gericht per leerjaar of klas te doen om het 
mailverkeer te beperken.  
 
 

Kamp leerjaar 4 
  
Het is gelukt, leerjaar 4 gaat op kamp. Op 10, 11 en 
12 oktober 2022 gaan zij met de bus naar de 
Ardennen! 

Fijn dat het voor deze groep is gelukt, omdat dit de 
leerlingen zijn die nog geen enkel kamp hebben 
meegemaakt terwijl ze hier wel al drie jaar op 
school zitten.  
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De heer Krefft komt de sectie biologie versterken 
en mevrouw Van der Meer en de heer Van 
Gerwen zijn gestart met de vervanging van 
mevrouw Lammert.   
Jammer genoeg hebben we nog vacatures voor 
Nederlands, Lichamelijke opvoeding en 
Groen/bloem. We hebben het rooster nu 
aangepast en hopen zo snel mogelijk deze 
vacatures te vervullen zodat we het volledige 
rooster kunnen draaien.   
 
Onderwijsondersteuning  
De middelen vanuit het Nationaal Programma 
Onderwijs stellen ons in staat ruime 
ondersteuning te bieden. In het afgelopen 
schooljaar zijn we gestart met een aantal 
onderwijsassistenten. De samenstelling van de 
groep is ondertussen wat gewisseld. We starten 
met een aantal nieuwe collega’s, die samen met 
de meer ervaren ondersteuners in nauwe 
samenwerking met het docententeam, uw kind 
gaan ondersteunen en begeleiden. De inzet van 
deze medewerkers wordt gecoördineerd door 
mevrouw Dijkstra. Mevrouw Van der Hoef zal de 
Supportklas begeleiden.   
  
Mevrouw Van Esveld  
Mevrouw Van Esveld is heel bewust voor één jaar 
meegegaan met de locatie Bilthoven, onze Mavo, 
naar de locatie in Maartensdijk. In de afgelopen 
jaren heeft zij zich verder ontwikkeld en 
geschoold waarmee de doorgroei naar een 
directiefunctie een logische stap voor haar is. Het 
is haar nog niet gelukt een dergelijke functie te 
vinden, maar dat gaat vast binnenkort lukken. In 
de tussenliggende tijd gaat zij interim-klussen 
binnen onze organisatie Aeres verrichten.    
  

 
 

 

 

 

 

Personele mededelingen 
 
Herstel zieke collega’s  
We zijn heel blij dat de heer De Groot (Nask), de heer 
Van Kessel (M&M en decaan), mevrouw Baktit 
(Engels) en mevrouw Gleis (onderwijsassistent) weer 
aan het herstellen zijn van langdurige ziekte en 
langzaamaan hun werkzaamheden weer oppakken. 
De heer De Pijper is weer helemaal terug. Mevrouw 
Voorhorst (receptie) is al heel lang ziek en zij zal niet 
terugkomen. Het herstel van mevrouw Spanjer 
(onderwijsassistent/mentor) gaat nog niet zo 
voorspoedig als gehoopt.    
  
Mevrouw Visser is na de bevalling van een gezonde 
dochter, Lena (11 mei), weer gestart en mevrouw 
Miara is op 16 juli bevallen van een zoon Idris, zij 
komt eind november terug. Mevrouw Lammert gaat 
binnenkort met zwangerschapsverlof.  
  
Vertrekkende collega’s  
De heer Blankestijn (wiskunde) heeft dichter bij huis 
een andere baan gevonden en gaat per 1 oktober 
vertrekken. Ook mevrouw El Koudia (Nederlands en 
Frans) vertrekt per 1 oktober, zij gaat op de Aeres 
locatie Velp werken. Dit scheelt voor haar veel 
reistijd.  
Ten aanzien van het mentoraat wordt de heer 
Blankestijn, die samen met mevrouw Ter Burg het 
mentoraat heeft van klas 1C, vervangen door de heer 
Duivenvoorden. Het mentoraat van mevrouw El 
Koudia (klas 3F) zal overgenomen worden door de 
heer De Groot en mevrouw Pouria.   
  
Nieuwe collega’s 

Het is gelukt een aantal nieuwe collega’s aan te 
trekken: Voor wiskunde zijn dat de heer Hardeman 
en mevrouw Almasri, voor Engels mevrouw Mazhar 
en voor Nederlands de heer Ten Boden en mevrouw 
Groenouwe.  
   

Belangrijke data 

 

 

Datum Activiteit 

Woensdag 7 september 2022 Informatieavond - leerjaar 2 

Woensdag 7 september  2022 Fotograaf op school  

Dinsdag 13 september 2022 Informatieavond - leerjaar 3 

Dinsdag 20 september 2022 Informatieavond - leerjaar 4 

Vrijdag 30 september 2022 Aeresdag - alle leerlingen vrij 

10, 11 en 12 oktober 2022 Kamp Ardennen - leerjaar 4 

Dinsdag 18 oktober 2022 Studiedag - alle leerlingen vrij 

24 oktober t/m 28 oktober 2022 Herfstvakantie 
 

 
 

 


