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Van de rector

ALGEMEEN

Eerder deze week hebben wij via een aparte brief de communicatie met u gezocht. U 
begrijpt dat zo’n boodschap ook binnen school, voor het personeel, een hele heftige is en 
de alledaagse bezigheden even stilzet. 

Deze week vinden de laatste lessen plaats voor onze eindexamenkandidaten. Hen wordt 
vanavond door het personeel het zogenaamde galgenmaal bereid, het maal op weg 
naar de spreekwoordelijke galg, het centraal examen. Met de voorbereiding die zij hier 
op school genoten hebben in de afgelopen maanden en met de energie die zij er zelf de 
komende weken nog in steken, mogen zij erop vertrouwen dat zij succesvol deze horde 
nemen.

Voor leerlingen uit de overige leerjaren duurt het schooljaar langer en is het dikwijls niet 
minder spannend of het volgend leerjaar bereikt wordt.

We hebben in de afgelopen maanden een intensieve periode van werving en 
aanmelding van nieuwe leerlingen achter ons liggen. Volgend schooljaar mogen we ruim 
130 nieuwe leerlingen op school welkom heten. Daar zijn we heel tevreden over. 

We zijn druk bezig om de opzet van de b- en t-uren voor volgend schooljaar aan te 
passen en ook de lessentabel voor klas 4, 5 en 6. Voor het einde van het schooljaar zullen 
we daarin definitieve beslissingen nemen.

Aan het frequente te laat komen en het hier en daar een lesuur spijbelen van een groep 
leerlingen stellen we sinds kort paal en perk. De regels binnen school zijn helder, maar 
handhaving vraagt af en toe een extra inspanning. Die inspanning levert de schoolleiding 
nu zichtbaar voor alle leerlingen zelf.

TEAMLEIDER KLAS 5 EN KLAS 6

Na de voorjaarsvakantie heeft de heer Slijkhuis aangegeven volgend schooljaar niet 
langer teamleider te willen zijn. Hij is voor zichzelf tot de conclusie gekomen dat het 
docentschap hem meer voldoening biedt dan het teamleiderschap. Vanzelfsprekend 
respecteren wij zijn keuze. Wij zijn hem erkentelijk voor zijn bijdrage als schoolleider in de 
afgelopen jaren. 

Dit alles betekent dat de heer Slijkhuis komend schooljaar weer fulltime docent klassieke 
talen op onze school zal zijn. Inmiddels zijn we druk bezig met de werving en selectie van 
een nieuwe teamleider voor klas 5 en klas 6.

PERSONEEL

Mevrouw Wolff, docent Duits, is na haar ziekte langzaam op de weg terug, Inmiddels 
geeft zij les aan klas 3d, na de meivakantie zal zij ook klas 3e gaan lesgeven. Mevrouw 
Bleeker blijft de overige klassen voorlopig lesgeven.

Mevrouw Lange, docent Engels, heeft na haar korte periode van ziekte vastgesteld, dat zij 
minder wil werken. Daarom heeft mevrouw Henderson en de heer van Oosterhout elk een 
klas Engels van haar overgenomen.

De heer Bosua, docent Nederlands, is door ziekte helaas nog steeds niet in staat om zijn 
lessen te verzorgen.

De lessen van mevrouw Amse, docent klassieke talen, zullen na de meivakantie door 
collega’s uit de sectie verzorgd worden.
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De heer van Beuzekom, docent scheikunde, heeft, na zijn beenbreuk tijdens een 
skivakantie, inmiddels de rolstoel ingeruild voor krukken en geeft weer alle lessen.

Voor de voor volgend schooljaar te voorziene vacatures zijn we inmiddels druk bezig 
nieuwe docenten te selecteren.

ZOMERSCHOOL

De Zomerschool, een door het ministerie van OCW gesubsidieerd landelijk project tegen 
zittenblijven, gaan we hier op school ook starten. Leerlingen die niet bevorderd kunnen 
worden, maar door zich intensief toe te leggen gedurende een beperkte periode op één 
vak en vervolgens een afsluitende toets voldoende maken, kunnen alsnog bevorderd 
worden. 

In samenwerking met het Reviuslyceum in Maassluis gaan we deze zomer dit project in de 
regio gestalte geven.

Op dit moment zijn nog niet alle details bekend, maar in grote lijnen gaat het er als volgt 
uitzien:

• Leerlingen uit klas 3 en klas 4, die niet bevorderd worden doordat zij een tekort teveel hebben, 
kunnen in aanmerking komen. De betrokken docenten in de overgangsvergadering beslissen 
hierover. Een leerling kan van deelname afzien. De ouders van de betrokken leerlingen zijn 
geen bijdrage verschuldigd voor deelname.

• Leerlingen uit klas 2 en klas 5 kunnen slechts deelnemen als er nog plaatsen over zijn.

• Een leerling kan slechts voor één vak  aan de Zomerschool deelnemen. Waarschijnlijk lukt het 
niet om alle vakken aan te bieden. In ieder geval bieden we de kernvakken aan.

• Leerlingen die deelnemen verplichten zich in de week van maandag 11 t/m vrijdag 15 juli (= 
eerste vakantieweek) dagelijks aanwezig te zijn op het Reviuslyceum. Voorafgaand aan deze 
week is er op donderdag 7 juli een persoonlijke intake met de leerling en de ouders.

• De leerlingen worden vier dagen ondersteund in het vak waarvoor zij aangemeld zijn. Op de 
vijfde dag, de vrijdag dus, maken de leerlingen de afsluitende toets.

• De leerlingen, die deze toets voldoende maken worden bevorderd naar het volgende leerjaar.

• Bovenstaande bevordering verplicht de betrokken leerlingen echter tot deelname aan 
aanvullende ondersteuning tussen de zomervakantie en de herfstvakantie. Kenmerkend voor 
leerlingen, die deelnemen aan de Zomerschool is immers vaak een gebrekkige 
planningsvaardigheid, weinig studiediscipline etc. Om de leerling ook kansrijk te laten zijn in het 
volgende leerjaar, moeten ook hier vorderingen geboekt worden.

Ouders noch leerlingen kunnen zich aanmelden voor de Zomerschool, evenmin kunnen zij 
er rechten aan ontlenen. Over deelname wordt door school beslist.  Natuurlijk kunt u als 
ouder wel de verwachting koesteren dat uw zoon of dochter mag deelnemen. 
Vakantieplannen voor de eerste vakantieweek zult u dan eventueel moeten opschorten. 
Wij konden u helaas niet eerder berichten, want de subsidie aanvraag voor de 
Zomerschool is pas kort geleden gehonoreerd. 
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ROOKVRIJE SCHOOL

In het kader van de gezonde school hebben we recent het reglement alcohol, tabak en 
drugs op school vastgesteld. 

Wat roken betreft is daar het volgende in opgenomen:

• In gebouwen waar onderwijs verzorgd wordt mag volgens de wet niet worden gerookt. Ook ons 
schoolplein is daarom rookvrij.

• Het schoolpersoneel is zich bewust van zijn voorbeeld functie. Roken is daarom ook voor het 
personeel in school en op het schoolplein niet toegestaan.

Na de meivakantie, dus maandag 9 mei, willen we gestalte geven aan de rookvrije 
school. Per die datum is het dus aan leerlingen en aan personeel niet langer toegestaan 
op het schoolplein te roken.

PESTEN

Uit de lange reeks dagen die we hebben voor allerlei goede doelen, was het afgelopen 
dinsdag de landelijke dag tegen het pesten. Pesten is een zeer hardnekkig verschijnsel. 
De gevolgen zijn groot als mensen systematisch en langdurig mentaal of fysiek geweld 
tegen je plegen zonder dat je je kunt verweren. Het is bepaald geen luxe tegen pesten in 
actie te komen. Dat doen we natuurlijk op school al heel wat jaren. Tot nu toe echter 
zonder verplicht protocol.

We hebben op school de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een 
pestprotocol. Dat is inmiddels vastgesteld en goedgekeurd door de mr. Na de 
meivakantie zullen we dit pestprotocol bekend maken. De bedoeling is om er met ingang 
van volgend schooljaar mee te gaan werken en het ook een duidelijke plek te geven in 
de mentorlessen. Bij het geheel hoort ook het aanstellen van een anti pest coördinator. 
Daarin gaan we spoedig voorzien.
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Galgenmaal
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Nieuws van de oudervereniging

Resultaten digitale jaarvergadering 2014-2015

Dit jaar hebben 19 ouders van de gelegenheid gebruik gemaakt om het jaarverslag en 
de financiële stukken te beoordelen en hun fiat te geven over het gevoerde beleid. Eén 
ouder heeft afkeurend gereageerd, maar door het anonieme karakter van de stemming 
hebben wij geen contact kunnen opnemen met deze ouder. 

De overgrote meerderheid van de ouders heeft dus, net als voorgaande jaren, de 
gelegenheid aan zich voorbij laten gaan. Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt, of 
had u geen tijd of interesse. Maar het kan natuurlijk ook dat u er gewoon alle vertrouwen 
in heeft dat uw vrijwillige jaarlijkse contributie (euro 12,50 per kind) goed wordt besteed 
aan allerlei zaken/activiteiten die de schooltijd van uw kind net iets leuker en leerzamer 
maken. Wij als bestuur van de Oudervereniging gaan er maar van uit dat dit laatste het 
geval is!

Wist U bijvoorbeeld dat de Oudervereniging elk jaar in december een attentie verzorgt 
voor de docenten en het ondersteunend personeel? Zij staan immers dag in dag uit klaar 
voor onze kinderen. Dit jaar was het geschenk een weckpot gevuld met ingrediënten 
voor heerlijke koekjes. Zie foto.

Als U naar aanleiding van dit bericht toch eens wilt weten wat de Oudervereniging 
allemaal doet, dan kunt u de jaarverslagen, financiële stukken en notulen vinden op de 
vernieuwde website van school. Rechts bovenaan op de homepage klikt u op het kopje 
‘Ouders’ en vervolgens klikt u onderaan het drop down menu op ‘Oudervereniging’. U 
vindt daar ook ons e-mail adres:  ov@stgs.nl.

Namens de oudervereniging,

Erik van Duijnen (penningmeester) en Manon Zeelenberg (voorzitter)
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Mentoren 2015-2016

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

mevr. Dorussen m.dorussen@stgs.nl klas 1b

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

mevr. Veldman r.veldman@stgs.nl klas 1d

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

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

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

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

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

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

mevr. Raffin w.raffin@stgs.nl klas 3c

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

mevr. Henderson a.henderson@stgs.nl klas 3e

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

mevr. Dane j.dane@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. Janssen e.janssen@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

mevr. Stachorski m.stachorski@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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