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VOORUITBLIK
In deze nieuwsbrief blik ik alvast even vooruit 
naar het nieuwe schooljaar, omdat ik u graag 
wil informeren over een paar aanpassingen in 
ons schoolprogramma. 
Waarschijnlijk heeft u in de media gelezen en 
gehoord over het Nationaal Programma 
Onderwijs en NPO-gelden. Het houdt in dat 
de scholen voor twee schooljaren extra 
bekostiging krijgen met als doel een 
steunprogramma voor herstel en perspectief 
voor alle leerlingen te ontwikkelen, omdat zij 
vanwege de coronamaatregelen vertraging 
hebben opgelopen. Daarbij is aandacht 
gevraagd voor ontwikkelingsbehoeften op 
cognitief, executief en sociaal-emotioneel 
vlak. 
De afgelopen weken hebben we een analyse 
gemaakt van wat bij ons op het STGS op 
leerling- en schoolniveau nodig is om de 
vertragingen in te lopen. Hiervoor hebben we 
een door de overheid gepubliceerde 
schoolscan en menukaart gebruikt.  Met het 
team hebben we plannen ontwikkeld, die zijn 
goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.
We hebben ervoor gekozen om een aantal 
klassen te verkleinen. Er zal bij de 

klassensamenstelling rekening worden 
gehouden met de wens dat leerlingen zoveel 
mogelijk met hun vrienden en vriendinnen in 
dezelfde klas worden geplaatst. Om het 
inhalen van achterstanden bij enkele kernvak-
ken kracht bij te zetten, is het aantal lessen in 
sommige leerjaren iets verhoogd. Dit betreft 
Nederlands in leerjaar 1 (van 1,5 naar 2), 
wiskunde in leerjaar 2 (van 1,5 naar 2)  
Nederlands in leerjaar 4 (van 1,25 naar 1,5).  
Voor klas 6 zullen we extra (school) examen-
trainingen organiseren.
Na de reguliere lessen zal elke middag, m.u.v. 
dinsdagmiddag, de mogelijkheid bestaan 
voor leerlingen om extra steun in vakonder-
wijs te krijgen, tijdens de zogenoemde 
kwt-uren. Dat geldt voor alle leerjaren. Om 
dat te kunnen realiseren, werken we volgend 
jaar met een 80-minuten rooster.  

Ook zullen we weer zoveel mogelijk ruimte 
maken voor sociale activiteiten op het gebied 
van sport en cultuur. Daar beginnen we mee 
in de eerste schoolweek. Dan is er een 
aangepast programma. Per jaarlaag wordt u 
daarover geïnformeerd. 

VAN DE RECTOR
We hebben een intensief jaar achter de rug 

en daarom is het extra fijn dat de 
zomervakantie aanbreekt. We hebben de 

komende weken tijd om te ontspannen en – 
binnen de mogelijkheden van de coronamaat-

regelen- leuke dingen te doen.

We hopen van harte dat we volgend schooljaar 
een normaal jaar hebben, tegelijkertijd houden 

we er rekening mee, dat er vanwege de 
grilligheid van de coronapandemie ook weer 

van ieder de nodige flexibiliteit wordt verwacht.
Daarom toch nog even: wees voorzichtig en 

zorg goed voor elkaar!

Een hele mooie en fijne zomervakantie
 toegewenst!!

Stytia de Leeuw
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Ma Di Wo Do Vrij Lengte
1e uur 8.20 - 9.40 8.20 - 9.40 8.20 - 9.40 8.20 - 9.40 8.20 - 9.40 80 min

pauze 9.40 - 10.00 9.40 - 10.00 9.40 - 10.00 9.40 - 10.00 9.40 - 10.00 20 min

2e uur 10.00 - 11.20 10.00 - 11.20 10.00 - 11.20 10.00 - 11.20 10.00 - 11.20 80 min

pauze 11.20 - 11.40 11.20 - 11.40 11.20 - 11.40 11.20 - 11.40 11.20 - 11.40 20 min

3e uur 11.40 - 13.00 11.40 - 13.00 11.40 - 13.00 11.40 - 13.00 11.40 - 13.00 80 min

pauze 13.00 - 13.25 13.00 - 13.25 13.00 - 13.25 13.00 - 13.25 13.00 - 13.25 25 min

4e uur 13.25 - 14.45

Mentoruur
13.25 - 14.05
(2e MT op een 
KWT-uur)

13.25 - 14.45 13.25 - 14.45 13.25 - 14.45 80 min

pauze 14.45 - 15.00 14.45 - 15.00 14.45 - 15.00 14.45 - 15.00 15 min

KWT-uur 15.00 - 16.00 15.00 - 16.00 15.00 - 16.00 15.00 - 16.00 60 min
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“Wij wensen alle 
leerlingen een mooie 
toekomst. We hopen 
dat ze een studie 
kunnen vinden waar 
ze hun talenten 
verder ontplooien” 

Susanne Meerbach | Teamleider klas 1 & 2
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Eva Gelsema | Teamleider klas 5 & 6

Woensdag 16 juni kwamen onze nieuwe eerste klassers kennis maken 
met hun mentoren, lentoren en nieuwe klasgenoten.
Het was een gezellige middag met leuke activiteiten en we hebben er 
al zin in om al onze nieuwe leerlingen volgend schooljaar te mogen 
verwelkomen.

De traditie van het lentoraat – leerlingen uit de bovenbouw die 
mentoren assisteren – kunnen we ook weer voortzetten volgend 
schooljaar. Bij deze willen we de lentoren van dit schooljaar hartelijk 
danken voor hun inzet en enthousiasme! En wij zijn blij dat we weer 
zulke fijne nieuwe lentoren gevonden hebben voor onze toekomstige 
eerste klassers.

KENNISMAKINGSMIDDAG
Op dinsdag 13 juli hebben we onze zesde-
klassers in een feestelijk versierde aula hun 
gymnasiumdiploma overhandigd. We zijn 
super trots dat deze groep leerlingen zich 
ondanks twee keer een lockdown en 
(gedeeltelijke) schoolsluiting toch goed wist 
voor te bereiden op het eindexamen en het 
resultaat mag er zijn: 96% van de leerlingen is 
geslaagd. Helaas zijn er drie leerlingen 
definitief gezakt.
In twee rondes hebben alle leerlingen nog 
één keer plaatsgenomen in de aula en zijn ze 
door hun mentor persoonlijk toegsproken. 
Ook de oudervereniging was van de partij. 
Deze vereniging reikt jaarlijks een prijs uit 
voor het beste profielwerkstuk in de 
M-stroom en het beste stuk in de N-stroom. 
Ook dragen zij bij aan het feest door alle 
leerlingen een kado te geven dat je de rest 
van je leven herinnert aan je schooltijd op het 
Stedelijk Gymnasium Schiedam.

Wij wensen alle leerlingen een mooie 
toekomst. We hopen dat ze een studie vinden 
waar ze hun talenten verder kunnen 
ontplooien. We zien hen graag weer eens 
terug op een reünie.

Jeff van Stralendorff | Teamleider klas 3 & 4

Voor de tweede keer hebben we geen sportdagen kunnen organise-
ren, dus toen er groen licht gegeven kon worden voor het organiseren 
van de buitensport is de sectie o.l.v. dhr. Van der Velden aan de slag 
gegaan om een leuke dag te organiseren.
Gekozen werd voor deelname op vrijwillige basis wat inhield dat 
leerlingen zichzelf of per team konden opgeven voor voetbal, softbal, 

basketbal en/of zeskamp.
Dit keer naast de traditionele sporten ook twee sporten die wat 
minder voor de hand liggen, nl. Bubble voetbal en Achery attack.
Bij Bubble voetbal loop je in een opgeblazen bal rond en probeer je 
de bal te trappen en je tegenstander omver te duwen. Dat leverde 
hilarische momenten op en veel plezier.
Bij Achery Attack moesten twee partijen met pijl en boog proberen 
elkaar te raken. Dat klinkt heftiger dan het in werkelijkheid was, want 
de pijlen waren voorzien van een zacht uiteinde en de spelers 
droegen allen een helm. Het bleek nog best lastig om een bewegend 
doelwit te raken.
Bij het voetbal was de deelname van meisjesteams een welkome 
aanvulling op het anders zo dominant door jongens bezette 
deelnemersveld. Het was goed om te zien dat de dames zich goed 
staande konden houden.
Bij het softbal en basketbal werd vooral in de bovenbouw strijd 
geleverd en waren er leuke wedstrijden te zien,
Al met al was een leuke en sportieve dag en was het voor de sectie 
L.O een genoegen al deze sportende leerlingen weer van een 
sportdag te mogen voorzien.

SPORTDAG



Een weer bijzonder schooljaar is bijna afgelopen en vanaf vandaag mogen we allemaal genieten van een welverdiende vakantie.

Hierbij willen we alvast vooruitblikken op de start van het nieuwe schooljaar.

Wij beginnen op maandag 30 augustus met een personeelsdag, de leerlingen zijn dan nog lesvrij. 
Dinsdag 31 augustus worden onze leerlingen op school verwacht. Zij starten dan met hun mentoren, de schoolfotograaf zal er zijn en er worden 
allerlei praktische zaken besproken.

Wij hebben vanwege Corona veel dingen gemist die onze school zo mooi maken – excursies, reizen, uitjes, gezamenlijke activiteiten en practica. 
Wij hebben allemaal de behoefte om hier een inhaalslag te maken omdat school meer is dan vakinhoud en toetsen. Volgend schooljaar willen 
we daar dus extra aandacht aan besteden.

Woensdag 1 september tot en met vrijdag 3 september zijn er daarom nog geen lessen volgens rooster. Wij willen deze drie dagen gebruiken 
om een goede start te maken in een nieuw schooljaar met leuke activiteiten zoals toneel, sport en spel en verschillende workshops. 

In de laatste vakantie week, week 34, krijgt u van de teamleider van uw zoon of dochter meer informatie over het programma tijdens deze 
eerste week.

De lessen volgens rooster starten dan vanaf maandag 6 september.

Voor nu wensen wij u allemaal een fantastische vakantie en dat we elkaar gezond en uitgerust volgend schooljaar weer zien.

START SCHOOLJAAR 2021 - 2022 
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