
December 2022    1 
 

 

Nieuwsbrief 3     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
We wensen alle ouders, verzorgers en leerlingen 
fijne kerstdagen en een mooi, gezond 2023! 
 
Namens het voltallige team, 
 
Gerda Casteel 
Directeur Aeres VMBO Maartensdijk 

 
 

 

 
Personele mededelingen 
 
De heer Krefft gaat ons verlaten, hij gaat zijn 
droom om helikopterpiloot te worden, 
waarmaken. Per 1 januari komt de heer Voerman 
de biologielessen van hem overnemen. 
Na de kerstvakantie komt mevrouw Miara weer 
terug van zwangerschapsverlof. Zij gaat op de 
maandag en de vrijdag lessen Nederlands 
verzorgen. Ook mevrouw Baktit gaat na de 
kerstvakantie weer twee dagen per week, de 
maandag en de woensdag, lesgeven. Zij geeft 
Engels. 
 
 
Verrijkingsweek 
 
In de week van 28 november tot 2 december was 
de verrijkingsweek. In deze week zijn er allerlei 
activiteiten georganiseerd waarbij leerlingen op 
een andere manier kennis hebben gemaakt met  
leren. Er zijn o.a. op de boerderij koeien 
geschoren, leerlingen hebben meegedaan aan 
een project i.s.m. Globaland, aan een 
workshopdag voor CKV, aan een dansdag en een 
museum bezocht in Utrecht. De 
bovenbouwleerlingen hebben een practicum voor 
biologie gehad en ze hebben gewerkt aan andere 
onderdelen van het PTA. 
Verder is er gewerkt aan het verbeteren en 
mooier maken van de school. Voor in de school 
zijn borden van mos gemaakt, er is gewerkt aan 
een mozaïek voor op het plein. Als u volgende 
keer op school komt kunt u dat hopelijk 
bewonderen.     
Een week met heel veel activiteiten, veel andere 
manieren van leren en buitenschools werken.       

 

 

 

Verborgen Armoede  
 
Met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen 
is het thema (verborgen) armoede actueel. Ook 
als school hebben we te maken met gezinnen die 
het financieel moeilijk hebben. Hoe herkennen 
wij als school dit en kunnen we een klein beetje 
bijdragen om het iets makkelijker te maken voor 
de leerlingen die dit betreft?  

In individuele gevallen kunnen we vaak iets doen 
door iets te regelen of kosten over te nemen. 
Met de leerlingen maken we het thema armoede 
bespreekbaar in onze mentorlessen en de lessen 
Levensbeschouwing, Filosofie en Burgerschap. 
We leren de leerlingen goed op elkaar te letten 
en signalen door te geven.  

U als ouders willen we ook vragen signalen van 
gezinnen en leerlingen van onze school die u 
opvangt, soms via uw zoon/dochter, aan ons 
door te geven. Zowel voor u als voor uw 
zoon/dochter kan dit door een berichtje te 
sturen naar Manon Dijkstra, m.dijkstra@aeres.nl 
of haar op een andere manier aan te spreken. 
Vanzelfsprekend zal zij met uw berichten 
vertrouwelijk omgaan. U kunt ook altijd terecht 
bij één van onze MT leden of de mentor.  

 

mailto:m.dijkstra@aeres.nl
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Oudertevredenheidsonderzoek 
  
Hoewel we nog steeds ruim voldoende scoren op 
de oudertevredenheid gaat onze score wel 
omlaag. Natuurlijk vinden wij dit vervelend en 
hebben met de Ouderadviesraad besproken wat 
we hieraan kunnen doen. Het zit met name in de 
communicatie naar ouders, deze kunnen we 
verbeteren.  
Voor de communicatie over algemene zaken 
hebben we deze nieuwsbrief: De Pauw. Deze 
komt op gezette tijden uit, dit schooljaar nog in 
de weken van 13 februari, 3 april, 15 mei en 5 juli. 
Daarnaast sturen we gerichte mails als het gaat 
om zaken voor een heel leerjaar of de hele 
school, zeker als de volgende uitgave van de 
Pauw op zich laat wachten.  
De communicatie over individuele leerlingen of 
een klas, ligt bij de mentor. Intern hanteren we de 
afspraak dat een mentor zo snel mogelijk 
reageert op uw mail, in ieder geval een 
bevestiging van ontvangst verstuurt. Wij vinden 
het niet verstandig dat mentoren of andere 
medewerkers in appgroepen met leerlingen 
opgenomen zijn. In een enkel geval kan dit voor 
een bepaalde activiteit, maar deze appgroep zal 
dan na de activiteit opgeheven moeten worden. 
 

 

 

 

 

TechniekEvent 10-13 januari 
 
Van 10-13 januari a.s. vindt het TechniekEvent 
voor onze regio De Bilt, Wijk bij Duurstede & 
Zeist plaats. Het Event wordt georganiseerd 
voor de onderbouwklassen van de 6 vmbo 
scholen. De TechnoHUB in Woerden is wederom 
de locatie van het Event. Het doel is de 
leerlingen uit de onderbouw nieuwsgierig te 
maken naar techniek en technologie in 
verschillende sectoren (transport, zorg, bouw, 
groen, media, infra, enz.). Leerlingen volgen 
twee workshops. Aan het Event is een LOB-
opdracht gekoppeld om de ervaringen betekenis 
te geven. De workshops worden voor een 
belangrijk deel gegeven door 
bedrijven/opleiders. Nieuw is dit keer dat ook 
de bedrijven/opleiders uit onze regio meedoen. 
Op woensdagmiddag 11 januari gaan de 
leerlingen van leerjaar 2 naar  
Woerden. De leerlingen van leerjaar 1 gaan op 
vrijdagmiddag 13 januari naar het Event. Beide 
keren is het vertrek om 12.00 uur en de 
terugkomst verwacht rond 16.00 uur.  
 

Leerlingentevredenheidsonderzoek  
 
Ook de resultaten van het 
leerlingentevredenheidsonderzoek lopen achteruit en 
ook hier gaat het veelal om de communicatie. Een veel 
gehoorde uitspraak is: “We weten niet wat er op 
school speelt. We hebben nergens invloed op, mogen 
niet meepraten.” Deze resultaten zijn we aan het 
bespreken in ons team en willen we in acties 
omzetten. De acties die op dit moment al ingang gezet 
zijn: We hebben weer een actieve leerlingenraad, in 
januari wordt er een schoolfeest georganiseerd  en we 
zijn gestart met een maandelijkse uitgave van het 
Maand Journaal voor de leerlingen. 

 
 
Menstruatieproducten 
 
Landelijk gezien komt menstruatiearmoede voor bij 1 
op de 10 meisjes en vrouwen.  
Er is dan thuis soms geen geld voor maandverband of 
tampons.  
Al een aantal weken kunnen meisjes bij ons op school, 
waarvan de ouders dit niet zelf kunnen betalen, gratis 
menstruatieproducten krijgen.  
De leerlingenraad heeft op drie afhaalpunten in school 
manden neergezet: bij de receptie/conciërge, bij de 
zorgcoördinator en bij de dagcoördinator. In de 
manden zit maandverband, tampons en 
menstruatiecups. Allerlei verschillende soorten en 
maten.  
Je kunt een afhaalpunt in de school herkennen aan het 
groene hartje op het deurplaatje.  
Er zijn heel veel positieve reacties gekomen op dit 
initiatief!  
 
 
 

 

Onze schoolhonden, Puck, Mac en Chico 
Foto mevrouw T. ter Burg 

 

 

 

 



December 2022    3 
 

  

 

Diploma-uitreiking en uitslag herexamen 

De datum voor de diploma uitreiking is 
veranderd, het wordt donderdag 6 juli.  
Voor alle scholen geldt dat de periode is 
verlengd tussen de uitslag van het examen en 
het herexamen. Leerlingen hebben hierdoor 
langer de tijd om zich voor te bereiden op hun 
herkansing. Dit heeft als gevolg dat de uitslag 
van het herexamen een dag later is, nl. op 
donderdag 6 juli. 
Door de diploma uitreiking een dag uit te 
stellen, kunnen ook de leerlingen met een 
positief resultaat van hun herexamen,  
aanwezig zijn. 
 

Uit de Ouderadviesraad 
 
De ouderadviesraad (OAR) had op 22 november weer 
een overleg met directeur Gerda Casteel en 
teamleider Petra Navarro. In De Pauw houden we u 
graag op de hoogte van de besproken agendapunten: 

• Thema armoede: welke signalen horen wij als 
OAR? Belangrijk is bewustwording en het 
bespreekbaar maken door het gesprek erover 
in de klas te hebben. Misschien is een 
meldpunt een idee waar kinderen armoede 
voor zichzelf of voor een ander anoniem 
kunnen melden. 

• We worden geïnformeerd over de activiteiten 
van de komende maand en de gevolgen 
hiervan voor het rooster. We vragen dit op 
tijd met ouders te bespreken. 

• Groei-uren: Leerlingen mogen kiezen welk 
vak ze voor een groei-uur willen. De mentor 
kijkt mee naar de wensen om te bekijken of 
dat dit ook is wat de mentor ziet en of er plek 
is. 

• Resultaten oudertevredenheidsonderzoek: 
Het onderzoek is van vorig schooljaar. Het 
was een hectisch jaar met fusie 
Bilthoven/Maartensdijk, Corona en 
verbouwing. Hierdoor zijn de resultaten niet 
makkelijk te vergelijken met voorgaande 
jaren. Hoe zouden meer ouders de vragenlijst 
kunnen invullen? Ons idee is om ouders te 
informeren over wat er met de resultaten 
gedaan wordt. Een andere optie is om bij een 
lagere score de reden ervan uit te leggen. 

• Resultaten leerlingentevredenheidsonderzoek: 
De resultaten zijn eind november met 
docenten besproken. De uitkomst is dat niet 
elke mentor de mentorlessen hetzelfde invult. 
Aeres wil graag een lijn brengen in de 
mentorlessen. Daarnaast hebben leerlingen 
aangegeven behoefte te hebben aan een 
schoolfeest. Deze staat gepland op 19 januari. 
En er wordt nu elke maand een nieuwsbrief 
voor leerlingen uitgebracht. 

• Eduarte: In de week van 5 december gaat het 
Eduarte-ouderportaal de lucht in. School 
informeert ouders hierover in een aparte mail 

• Rondvraag: 

• Communicatie: als de school belt, is het fijn 
als er een voicemailbericht of mail wordt 
achtergelaten, zodat de ouder weet wie er 
gebeld heeft en waarom. School brengt dit 
nogmaals bij docenten onder de aandacht. 

• Idee voor ouder-klankbordgroep. 
Bijvoorbeeld bij een thema als armoede. 
Op deze manier kan input van ouders 
gevraagd worden zonder dat zij in de OAR 
hoeven plaats te nemen. 

• Flesje water vullen: Zijn er mogelijkheden 
voor leerlingen om hun fles met water te 
vullen? Aeres gaat kijken of er 
mogelijkheden zijn. 

• In het volgende overleg staat o.a. het Aeres 
corona-plan op de agenda 

• Joanna Thijs, moeder van een zoon in het 2e 
leerjaar was deze keer bij dit OAR-overleg en 
besluit om als vast lid te blijven. Welkom 
Joanna! 

 

 

 

Interesse? 
 

Heeft u interesse om lid te worden van de OAR? Mail dan naar oar.maartensdijk@aeres.nl.  
Bent u benieuwd naar de volledige notulen? Deze kunt u opvragen via oar.maartensdijk@aeres.nl. 
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Belangrijke data 
 

Datum Activiteit 

Woensdag vanaf 13.00 uur op 14 december 2022 Leerlingen vrij i.v.m. meeloopmiddag 

Maandag 19 december t/m donderdag 22 december 2022 Rapportgesprekken 

Vrijdag 23 december 2022 - volgens rooster Kerstontbijt leerjaar 1, 2 en 3 

Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 Kerstvakantie 

Maandag 9 januari 2023  Leerlingen vrij i.v.m. studiedag 

Donderdag 19 januari 2023 Schoolfeest 

Vrijdagavond 27 januari en zaterdag 28 januari 2023 Open dagen 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Groeiuren 
 

Na de kerstvakantie worden de 
leerlingen opnieuw ingedeeld bij 
de groeiuren. Leerlingen van de 
BB, KB en GL hebben dit keer hun 
voorkeur kunnen aangeven waar 
ze het liefst worden ingedeeld. In 
overleg met hun mentor gaan we 
proberen zoveel mogelijk aan hun 
wens te voldoen. Dit zal echter 
niet altijd lukken, niet elke docent 
is beschikbaar voor het groeiuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


