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Van de rector

WELKOM

Een nieuw schooljaar is gestart. In mijn openingswoord tot het personeel heb ik de hoop 
uitgesproken dat vele ouders deze weken dochters en zonen thuis zien, die zin hebben, zin 
krijgen en zin houden om naar school te gaan, daarbij aangestoken door het 
enthousiasme en de energie van docenten, ondersteunend personeel en 
managementteam.

We kunnen eindeloos spreken over de juiste didactische en pedagogische aanpak voor 
onze leerlingen, voor uw kinderen dus, maar uiteindelijk draait het om die ‘zin’. Dit 
betekent echt niet dat alles leuk moet zijn, dat niets moeite mag kosten en dat iedereen 
altijd zijn zin kan krijgen. Neen zeker niet. De gymnasium opleiding is een pittige opleiding, 
waarbij juist het eigene van deze opleiding (Latijn en Grieks) elders veelal als zinloos 
afgedaan wordt. Dat vraagt juist van gymnasiasten om uithoudingsvermogen, om directe 
behoeftebevrediging uit te stellen, om uitdagingen aan te gaan. Ons motto is salite altius, 
spring hoger, springer verder dan je zelf wellicht denkt te kunnen. Wij helpen uw zoon of 
dochter daarbij. 

En hopelijk roept hij of zij dan met regelmaat ‘ ik heb er zin in’.

ROOSTER

De leerlingen hebben inmiddels er al ruim een week les op zitten, zelfs met een unicum: 
een tropenrooster op donderdag 25 augustus jl.

Maandag 5 september a.s. gaat het definitieve rooster in. Het is daarbij goed om te 
weten dat, hoewel de lessen op dinsdag om 13.30 uur stoppen, er nadien met regelmaat 
’s middags (verplichte) activiteiten voor leerlingen plaatsvinden. Leerlingen kunnen dus 
niet over de dinsdagmiddag beschikken als een vrije middag en allerlei verplichtingen 
buiten school aangaan.

In het rooster van elke leerling zijn ook b-uren opgenomen; de b staat voor 
vakinhoudelijke begeleiding. Die uren starten met ingang van komende maandag. Voor 
klas 1 is er een verplicht programma waarover de leerlingen apart geïnformeerd worden. 
Voor klas 2 en hoger komt er een programma vanuit de vaksecties. Leerlingen, die in het 
vorige schooljaar een onvoldoende scoorden bij een bepaald vak, kunnen door hun 
mentor verplicht worden tot het volgen van het b-uur bij dit vak. Vanzelfsprekend staat 
het een leerling zelf ook vrij om in een b-uur bij een bepaald vak aan te sluiten.

Het rooster voor de leerlingen met daarop de specifieke invulling van de b-uren volgt 
z.s.m.

In de bovenbouw (in klas 4 en hoger) ontbreken met ingang van dit schooljaar de 
zogenaamde t-uren. Ontevredenheid over de inhoud van deze uren bij docenten en 
leerlingen en de vaststelling dat het aantal vaklessen voor veel vakken aan de lage kant 
was, heeft ons doen besluiten om aan vrijwel alle vakken extra lessen, dus extra lestijd, toe 
te kennen. Met name in klas 6 hebben de leerlingen aanzienlijk meer les dan in vorige 
jaren.

Nieuw dit schooljaar zijn ook de masterclasses voor de bovenbouw. Daarover meer verder 
in deze nieuwsbrief.

Het vak algemene natuurwetenschappen in klas 4 is vervallen. Sinds enkele jaren is het 
vak niet meer verplicht. Daarnaast hebben de leerlingen in klas 4 al een heel breed 
programma waarbij een vak minder heel welkom is.
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SCHOOLGIDS

Op onze website vindt u de schoolgids. Hoewel de inhoud nog de goedkeuring van de mr 
moet krijgen, staat er allerlei informatie in, die nu al voor u van belang is.

We brengen speciaal onder uw aandacht de regels omtrent het ziek en beter melden 
van uw zoon of dochter en het aanvragen van verlof. Wilt u conform de in de gids 
geformuleerde procedures handelen. Dank u wel.

In de schoolgids treft u ook de regels omtrent bevordering aan. Deze regels zijn met 
ingang van dit schooljaar ingrijpend veranderd. In overleg hebben we besloten de 
overgangsnormen te verzwaren, daarbij ook het behaalde cijfer voor Latijn en/of Grieks 
extra gewicht te geven en slechts één onvoldoende voor Nederlands, Engels of wiskunde, 
de zogenaamde kernvakken, toe te staan. Wij menen door aan leerlingen strengere eisen 
te stellen, hen meer uit te dagen het beste uit zichzelf naar boven te halen. 

PERSONEEL

De belangrijkste verandering is ongetwijfeld de komst van een nieuwe teamleider voor 
klas 5 en klas 6. Vorig schooljaar gaf de heer Simon Slijkhuis te kennen als teamleider te 
willen stoppen om weer fulltime docent klassieke talen aan onze school te kunnen zijn. Wij 
hebben zijn wens uiteraard gehonoreerd en op passende wijze aandacht gegeven aan 
het einde van zijn teamleiderschap. Ook vanaf deze plaats wil ik hem nogmaals 
bedanken voor de goede en betrokken wijze waarop hij de afgelopen jaren inhoud heeft 
gegeven aan deze functie.

Mevrouw Eva Gelsema is onze nieuwe teamleider voor klas 5 en klas 6. Zij was de 
afgelopen jaren docent Engels op het Erasmiaans gymnasium in Rotterdam en was daar 
eerder ook lid van het managementteam.

Voor onze school is zij geen onbekende. In het verleden was zij hier docent Engels en ook 
coördinator onderbouw. De meeste leerlingen, die zij toen onder haar hoede had, 
hebben inmiddels de school verlaten; een enkele – vertraagde – leerling zal haar nog 
kennen. U als ouders van klas 5 en klas 6 zult haar ontmoeten tijdens de ouderavonden in 
de komende weken. Ik wens mevrouw Gelsema een hele fijne nieuwe tijd toe hier op 
school.

Zoals gebruikelijk hebben wij aan het einde van het schooljaar ook afscheid genomen 
van enkele docenten. Zonder alle namen te noemen, wil ik hier wel het vertrek van de 
heer Jan van Os memoreren. Diverse jaren was de heer van Os coördinator onderbouw 
aan onze school, de laatste twee jaren docent Nederlands. Maar waarschijnlijk van groter 
belang voor onze school was zijn expertise op het gebied van het begeleiden van 
hoogbegaafde leerlingen en het ontwerpen van programma’s voor hen. Een grote groep 
leerlingen – en daarmee ook hun ouders – heeft daarvan rechtstreeks geprofiteerd. 

Dit schooljaar hebben wij ook diverse nieuwe docenten welkom mogen heten:

• De heer Piet Knol gaat natuurkunde doceren (en ook wiskunde aan 2d). Dat doet hij 
naast werkzaamheden als ondernemer in de ict. Hij is de opvolger van de heer Aad de 
Bruijn, die de komende maanden nog enkele andere werkzaamheden verricht alvorens 
op 1 december met pensioen te gaan.

• Mevrouw Mariette Eijkelestam gaat hier Engels doceren. Zij is daarnaast ook erkend 
begeleider voor hoogbegaafde leerlingen. Ook op dat gebied hopen we haar, in de 
toekomst, te kunnen inzetten.

• Mevrouw Sanne de Koning voorziet in de opvolging voor de vacature Nederlands.
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• De heer Peter Saarloos zal hier naast mevrouw Eva Pallandt (die minder gaat lesgeven) 
de lessen filosofie verzorgen.

• Mevrouw Anna Daalmeijer verzorgt alle lessen muziek en is mentor van 1d. Zij heeft hier 
al eerder diverse jaren les gegeven en is ook oud leerling van onze school.

Mevrouw Rosa Veldman, docent aardrijkskunde, is momenteel thuis om op afzienbare 
termijn te bevallen van een hopelijk gezonde baby. Haar lessen worden grotendeels 
vervangen door mevrouw Elsbeth Peper, die ook vorig schooljaar al aan onze school 
verbonden was.

Binnen de sectie aardrijkskunde was er al heuglijk nieuws. De heer Kaj van Doorn is immers 
op 20 augustus de trotse vader geworden van Daan.

Mevrouw Marion Jacobs, docent wiskunde, was 1 augustus jl. 25 jaar aan onze school 
verbonden. Wij voelen ons bevoorrecht dat een zo’n vakkundige en betrokken collega al 
jarenlang (en hopelijk nog vele jaren) haar beste krachten aan ons gymnasium geeft.

Mevrouw Wolff, docent Duits, geeft, na een lange ziekteperiode, bij het begin van het 
schooljaar weer een groter deel van haar lessen. Enkele klassen worden nog vervangen 
door mevrouw Nadja Bleeker. Wij zijn heel blij dat mevrouw Wolff weer bijna alle dagen op 
school is. Bijzonder vervelend is echter dat zij afgelopen week thuis zo ongelukkig gevallen 
is, dat zij op dit moment niet naar school kan komen. We hopen voor haar en voor de 
leerlingen dat dit slechts beperkte tijd zal gelden.

De heer Hubert Bosua, docent Nederlands, is al geruime tijd ziek. Naar het zich nu laat 
aanzien is lesgeven voorlopig helaas niet mogelijk.

REIZEN

Aan het einde van de maand september gaan alle leerlingen, behalve klas 6, op reis. 
Bestemmingen dichtbij in Nederland en ver weg tot in Rome. Bij de reis naar Parijs voor 
klas 4 hebben wij ons terdege afgevraagd of, gezien de recente dreigingen in Parijs en in 
Frankrijk, het verantwoord is om hier naar toe te reizen. Uiteindelijk hebben we besloten 
hier wel naar toe te gaan. De leerlingen maken via een uitgebalanceerd programma 
kennis met een stad, die vooraanstaand is in de West Europese cultuur. Niet gaan 
betekent dat wij leerlingen dit programma onthouden en ons laten leiden door angst; 
precies datgene wat de terroristische acties beogen.

Vanzelfsprekend heeft veiligheid onze bijzondere aandacht en treffen we in Parijs daartoe 
ook enkele specifieke maatregelen. Met de ouders van klas 4 is hierover uitgebreid 
gecommuniceerd.

SCHOOLPLEIN

Als u binnenkort naar school komt (of deze week al geweest bent) voor de eerste 
ouderavond zult u ook ons nieuw ingerichte schoolplein kunnen zien. Aan de wens van 
leerlingen om bij aangenaam weer, zoals momenteel, buiten te kunnen zitten, kunnen we 
nu ruimschoots voldoen. Plekken in de schaduw onder bomen aan de rand van het 
groen, plekken in de zon op fraaie banken of zelfs op een heuse tribune, het is nu 
allemaal mogelijk. In de zomervakantie is een groot deel van het plein door een plaatselijk 
hoveniersbedrijf letterlijk op de schop gegaan om te komen tot wat het nu is. Het bestuur 
van de oudervereniging heeft daarbij meegedacht en uiteindelijk ook een belangrijke 
financiële bijdrage geleverd in de aanschaf van het nieuwe meubilair. En aangezien de 
oudervereniging in stand gehouden wordt door de bijdragen van u als ouders, past het 
dus u allen als ouders dank te zeggen voor deze gulle gaven. Ga dus binnenkort zeker 
een keer op uw bank zitten!!!
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STGS masterclasses

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 organiseert onze school MASTERCLASSES voor 
bovenbouwleerlingen. In een kleine setting gaan de leerlingen – die zich vrijwillig hebben 
aangemeld – met een docent diep in op een onderwerp dat de docent heeft 
uitgekozen. De stof behoort niet tot het PTA en wordt niet getoetst. De MASTERCLASSES 
doen bij uitstek een beroep op de passie van de vakdocent voor zijn vak en zijn vaak 
specialistische kennis en knowhow. De MASTERCLASSES willen de docent in staat stellen 
deze passie met leerlingen uit te leven – en leerlingen in staat stellen door die passie 
aangestoken te worden.

De MASTERCLASSES zijn bedoeld voor leerlingen die meer uit hun schoolloopbaan willen 
halen. De MASTERCLASSES richten zich niet uitsluitend op P+ leerlingen, hoewel deze 
groep vermoedelijk bovengemiddeld vertegenwoordigd zal zijn. Een masterclass bestaat 
in principe uit een vier-tal colleges, gehouden in vier achtereenvolgende lesweken. Ze 
vinden plaats op maandag het 5e uur, als bovenbouwleerlingen standaard niet zijn 
ingeroosterd. Leerlingen verplichten zich gedurende een viertal weken aanwezig te zijn bij 
de masterclass (deelname is dus niet vrijblijvend). Voor leerlingen zijn er geen kosten 
verbonden aan de masterclass. Wel wordt van eenieder actieve deelname verwacht. Als 
een leerling deelname aan een masterclass heeft afgerond, dan ontvangt hij aan het 
einde van de cursus een certificaat. School streeft ernaar een gemengd aanbod van 
zowel alpha, beta als gamma masterclasses aan te bieden.

Eerste masterclass: RENAISSANCE

De eerste STGS Masterclass start op maandag 5 september en staat in het teken van de 
Renaissance (doelgroep is vooral klas 5, vanwege inhoudelijke aansluiting met de Rome-
Florence reis). Het eerste college is in de bekwame handen van Pieter van den Broek, die 
samen met de leerlingen afdaalt in de onderwereld van Dante. Op 12 september zal een 
enthousiaste Manja Aalderink aan de hand van de Borgia’s (en anderen) de geheimen 
van het pausdom onthullen. Op 19 september bespreekt Simon Slijkhuis de fresco’s van 
Michelangelo in de Sixtijnse Kapel en Botticelli’s Geboorte van Venus: zichtbaar wordt hoe 
klassieke oudheid en christendom hand in hand gaan. Na de reis (10 oktober) komt er 
nog een slotcollege door de drie docenten samen.

Simon Slijkhuis, docent klassiek talen

Botticelli: 

Kaart van de Hel 
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Ouderbijdrage

Rond deze tijd had u wellicht een factuur van onze financiële administratie verwacht 
inzake de ouderbijdrage en de jaarbijdrage Cambridge. Magister heeft echter onlangs 
wijzigingen in haar software aangebracht, waardoor het importeren van de 
leerlinggegevens in ons online betalingssysteem iets meer voeten in de aarde heeft. De 
leverancier van ons betalingssysteem is momenteel hard aan het werk om de koppeling 
tot stand te brengen.  Zolang de koppeling niet tot stand is gebracht kunt u ook niet 
inloggen in het ouderbijdragesysteem. Naar verwachting ontvangt u binnen twee weken 
van ons een nota. De reizen worden overigens pas na afloop van de reis gefactureerd. 

Overzicht ouderbijdragen zoals goedgekeurd door de oudergeleding van de MR.

Vrijwillige ouderbijdrage

CBO/AOB toetsen, profiel-en studiekeuze begeleiding € 29,00

Cultuurkaart € 12,50

Schoolfoto € 12,00

Locker € 18,00

Jaarboek € 6,00

Excursies € 13,00

Gebruik laptops € 10,00

Print-en kopieerkosten leerlingen € 2,50

Klassensets Atlassen € 1,00

Klassensets Woordenboeken klassieke talen € 1,00

Salite Altius € 10,00

Administratiekosten € 5,00

Totaal € 120,00

Reizen (indicatie)

Klas 1, Otterlo € 115,00

Klas 2, Survival € 150,00

Klas 3, York € 325,00

Klas 4, Berlijn € 325,00

Klas 5, Rome € 875,00

Jaarbijdrage Cambridge

Jaarbijdrage Cambridge leerlingen klas 1 (nieuwe instroom) € 175,00

Jaarbijdrage Cambridge leerlingen klas 2-5 € 125,00

Contributie Oudervereniging € 12,00
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Kosten examens (indicatie)

Cambridge CPE € 240,00

Cambridge FCE € 205,00

DELF A1 € 65,00

DELF A2 € 80,00

DELF B1 € 110,00

DELF B2 € 120,00

Goethe B1 € 100,00

Goethe B2 € 115,00

Goethe C1 € 120,00

Vrijwilligers gezocht voor de Mediatheek

We zijn op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om één dagdeel of meer per week ons 
team in de mediatheek te versterken. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het 
uitlenen en innemen van de materialen en daarbij voorkomende administratieve 
werkzaamheden. Het is een gezellig en betrokken team in de mediatheek, waar u zich 
snel thuis zult voelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Arita 
Houtkamp (a.houtkamp@stgs.nl). 

Gabriel Visser wint bronzen medaille op IMO in Hong Kong

Gabriel Visser uit klas 6 heeft een bronzen medaille gewonnen op de Internationale 
Wiskunde Olympiade in Hong Kong! 

Zie: https://www.facebook.com/wiskundeolympiade/
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Mentoren 2016-2017

mevr. Peper e.peper@stgs.nl Klas 1A

dhr. Slijkhuis s.slijkhuis@stgs.nl Klas 1B

mevr. Aalderink m.aalderink@stgs.nl klas 1C

mevr. Daalmeijer a.daalmeijer@stgs.nl Klas 1D

dhr. van der Velden e.vandervelden@stgs.nl klas 1E

dhr. Persson o.persson@stgs.nl klas 2A

mevr. W. Vertegaal w.vertegaal@stgs.nl klas 2B

mevr. Noldus k.noldus@stgs.nl klas 2C

dhr. Bouwman m.bouwman@stgs.nl klas 2D

mevr. Dane j.dane@stgs.nl klas 3A

dhr. Poot m.poot@stgs.nl klas 3B

mevr. Kuipers n.kuipers@stgs.nl klas 3C

mevr. Tromer s.tromer@stgs.nl klas 3D

mevr. Henderson a.henderson@stgs.nl klas 4

dhr. Petri s.petri@stgs.nl klas 4

dhr. Scheurwater e.scheurwater@stgs.nl klas 4

dhr. Bouma f.bouma@stgs.nl klas 4

dhr. van Doorn k.vandoorn@stgs.nl klas 5

mevr. Langeland j.langeland@stgs.nl klas 5

mevr. Franken h.franken@stgs.nl klas 5

dhr. van Beuzekom a.vanbeuzekom@stgs.nl klas 6

dhr. Mennema m.mennema@stgs.nl klas 6

dhr. van Oosterhout d.vanoosterhout@stgs.nl klas 6
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Adressen 

Stedelijk Gymnasium Schiedam

Valeriusstraat 31 3122 AM, Schiedam 

010-2470468

info@stgs.nl

www.stgs.nl

IBAN: NL69 RABO 0144 4533 47

Bestuur 

Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) 

drs. W. Kokx, directeur-bestuurder.

postadres:
Postbus 6040
3130 DA Vlaardingen 

010-8503503

Rijksinspectie Voortgezet Onderwijs 

Contactpersoon: 088-6696000

Inspectiekantoor Utrecht 

Postbus 2730 

3500 GS Utrecht 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl
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