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Voorwoord 
 
De herfstvakantie staat voor de deur, dit jaar een 
late herfstvakantie terwijl het midden van het land 
als eerste is begonnen. We hebben er, met deze 
week erbij, alweer acht weken op zitten. Acht 
weken waarin we veel gedaan hebben; de klassen 
zijn gevormd, veel lessen gegeven en jammer 
genoeg ook uitgevallen. De eerste 
personeelswisselingen hebben plaatsgevonden, we 
zijn naar de Floriade geweest en het vierde leerjaar 
was op kamp in de Ardennen.  

De afgelopen weken was het weer prachtig. We zijn 
heel benieuwd of ons een strenge winter staat te 
wachten. Natuurlijk hebben wij als school ook last 
van de gestegen energieprijzen. Dit betekent dat 
we een balans moeten gaan vinden tussen stoken 
voor een behagelijke school en ventileren om 
coronabesmetting te voorkomen. Een lastige 
opgave. U kunt ons helpen door te zorgen dat uw 
kind een lekkere trui bij zich heeft, zodat hij/zij zich 
warm kan kleden als het te koud is in onze school. 

Eerst op naar de vakantie en dan gaan we samen 
zorgen voor een goede en leuke periode tot aan de 
Kerstvakantie.  

Namens het voltallige team, 
 
Gerda Casteel 
Directeur Aeres VMBO Maartensdijk 

 
 

 

 
Personele mededelingen 
 
Het is gelukt nieuwe docenten voor Nederlands 
aan te trekken: dhr. Kuipers komt 4 dagen per 
week lessen verzorgen en ook dhr. Spaans zal 
voor twee dagen de sectie Nederlands komen 
versterken.  Op deze manier komt er ook ruimte 
om de gewenste ondersteuning op begrijpend 
lezen in de onderbouw vorm te geven. Mevrouw 
Cadet - Snelder geeft leerjaar 4 Frans, voor de 
overige leerjaren hebben we nog steeds een 
vacature Frans. Mevrouw Kleinhoven geeft twee 
dagen per week Groen/bloem. Voor lichamelijke 
opvoeding hebben we nog steeds een vacature.   

 

 

Ardennenkamp 2022 
 
Met klas 4 zijn we op kamp geweest naar de 
Ardennen. Een heel actief kamp.  
De eerste dag werden de leerlingen direct 
uitgedaagd met een lange wandeling de bergen in of 
toeren op een step door berg en dal. Na een korte 
nacht met z’n allen in de bus naar Carrienta 
Outdoordome. Eerst door een donkere tunnel naar 
de groeve alwaar geklommen kon worden. Prachtig 
hoe hier de leerlingen steeds vaardiger werden om 
de steile wanden te beklimmen, met hulp en 
aanmoediging van medeleerlingen. Er zijn menig 
zweetdruppeltjes gevallen. Stel je voor, van een 
hangende helikopter op zo’n 15 meter hoogte naar 
beneden abseilen! De een na de ander nam de 
uitdaging aan. Op het laatst nog een aantal 
enthousiastelingen die als berggeiten de hoogste 
wand beklommen! 
Een gezellige spelletjesavond en het was deze nacht 
opvallend snel stil op de camping. 
Voordat we weer teruggingen naar Nederland een 
wandeling en steppen.  
Al met al is het een geslaagd kamp geweest waarin 
leerlingen grenzen hebben verlegd en angsten 
hebben overwonnen. 
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Ouderadviesraad 
 
De Ouderadviesraad vergadert ongeveer een keer 
per maand samen met de directeur en een 
teamleider. In het overleg van september hebben 
we afgesproken dat we een kort verslag van de 
vergadering opnemen in De Pauw, zodat u allemaal 
weet wat er in deze vergadering is besproken. In de 
vergadering van 27 september kwam o.a. aan de 
orde: 
 
Mededelingen: 
 

• Petra Navarro, teamleider bovenbouw, stelt 
zich voor. Zij is vanuit Aeres de vervanger van 
Laura van Esveld. 

• Nieuw lid vanuit oudergeleding is Esther Maas. 
Haar zoon zit in klas 2B. 

• In de volgende vergadering staan de resultaten 
van het Oudertevredenheidsonderzoek en het 
Leerlingtevredenheidsonderzoek op de agenda.    

• Een aantal leerlingen die over gegaan zijn van 
het 3de naar het 4de  leerjaar hebben nog gaten 
in hun PTA. Inhaalafspraken zijn per leerling 
gemaakt. Ook een aantal klassikale toetsen, in 
het specifiek voor Nederlands vorig schooljaar, 
moeten worden ingehaald. Dit wordt met 
betrokken ouders gecommuniceerd.  

• In leerjaar 4 TL is het rooster voor alle 
kernvakken met 1 klokuur per week opgehoogd: 
van 2 naar 3 klokuren.  

 
Communicatie 
 
Op dit moment vindt communicatie met ouders 
plaats via de nieuwsbrief De Pauw.   
Wat gemist wordt, is communicatie via de mentor 
over klas-specifieke zaken. Daarnaast is het van 
belang dat ouders weten wat er speelt bij 
bijvoorbeeld langdurige afwezigheid van een 
docent, opvangen van vakken en de inrichting van 
het onderwijs voor die periode. Verzoek van 
ouders om toelichtingen en stand van zaken via de 
mentor per mail te ontvangen.  
Tijdens de ouderavond is gesproken over de 
‘driehoek’: wat is het beleid hierop?  School zal een 
informatieavond organiseren over deze driehoek. 
Het gaat bijvoorbeeld om waar je je als ouder mee 
kunt bemoeien, wat school doet, etc., zodat de 
verwachtingen over en weer duidelijker worden.  

 

 

 

Groei-uur en onduidelijkheden hierin 
 
De indeling is gebeurd op basis van 

docentenvergaderingen en rapporten vorig jaar. 

De leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben op basis van vorig schooljaar zijn 

ingedeeld op die vakken. Leerlingen die geen 

achterstand hebben, zijn ‘random’ ingedeeld. 

De bedoeling is uiteindelijk dat leerlingen zelf in 

overleg met de mentor en vakdocent kunnen 

intekenen voor een vak waar ze extra 

ondersteuning voor nodig hebben. Ook moet 

het mogelijk zijn dat leerlingen aan een ander 

vak kunnen werken of extra uitleg kan halen. 

Bijvoorbeeld voor een vak waar zij een toets 

voor hebben. In het ideale geval wordt voor 

leerlingen die geen achterstand hebben of geen 

vakken hebben waar ze ondersteuning voor 

nodig hebben, een vervangend project 

aangeboden.  

 

Algemeen 
 

• Mocht u zelf interesse hebben om lid te 

worden van de OAR stuur dan een mailtje naar 

oar.maartensdijk@aeres.nl. 

• Wilt u de gehele notulen lezen, dan kunt u 

deze opvragen door een mail te sturen naar  

oar.maartensdijk@aeres.nl. 

 

 

mailto:oar.maartensdijk@aeres.nl
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Belangrijke data 
 
 

Datum Activiteit 

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 Herfstvakantie 

Vrijdag 18 november 2022 Toetsweek periode 1 - 3TL 

Maandag 21 november t/m vrijdag 25 november 2022 Toetsweek periode 1 

Maandag 28 november t/m vrijdag 2 december 2022 Verrijkingsweek 

Vrijdag 9 december 2022 Uitreiking rapporten 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Coronabesmettingen 
 
De overheid (OCW) heeft voor het onderwijs een plan opgesteld voor de middellange termijnaanpak van 
Corona. Hiervoor zijn vier fases (scenario’s) opgesteld met ieder een aantal standaardmaatregelen. Deze 
fases lopen van donker groen (verkoudheid) tot aan rood (vergaande contact beperkende maatregelen). 
Vanzelfsprekend houden we ons aan het protocol en zullen we u informeren als we verdere maatregelen 
moeten nemen. Voorlopig geldt voor ons fase 1: 
 

1 – Donkergroen – 
Verkoudheid 
Basismaatregelen 

- Zorg dragen voor goede 
ventilatie; 

- Communicatie over 
vaccinatie (onderwijs) 
medewerkers en 
leerlingen; 

- Basisadviezen t.a.v. 
hygiëne en gezondheid, 
zoals die samenlevings-
breed gelden.  

- Incidentele update naar leerlingen 
en medewerkers m.b.t. ventilatie, 
vaccinatie en basisadviezen; 

- Voorzieningen voor basisadviezen 
op orde;  

- In kaart brengen kwetsbare 

studenten en medewerkers; 

- CO2 meter in elk lokaal. Dit is 
binnenkort gerealiseerd.  

 


