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Van de rector
VRIJDAG 18 DECEMBER
De vrijdag voor de Kerstvakantie gaan we dit schooljaar met leerlingen een andere
invulling geven dan in andere jaren. De actuele vluchtelingproblematiek maakt dat we
ook met onze leerlingen hierbij willen stilstaan.
Voor klas 1 en klas 2 zal er aan het einde van de ochtend een klassikaal programma
rondom dit thema op school zijn. Deze leerlingen zijn om 12.15 uur vrij.
Met de leerlingen van klas 3 t/m 6 gaan we deze vrijdag naar Theater 222, bij de MBO
Theaterschool in Rotterdam (Pieter de Hooghweg 222 in Rotterdam Delfshaven). Daar
wonen we de voorstelling ‘Vluchten kan niet meer’ bij, gevolgd door een nabespreking.
Klas 3 en 4 (met uitzondering van klas 3e) worden om 9.00 uur in het theater verwacht. De
lessen voor deze leerlingen vervallen op vrijdag 18 december. Leerlingen gaan op eigen
gelegenheid naar dit theater en na afloop op eigen gelegenheid naar huis. Leerlingen
die gezamenlijk naar het theater willen fietsen of gezamenlijk met het openbaar vervoer
willen reizen, geven dit tevoren door en worden om 8.15 uur op school verwacht. De
voorstelling is om 10.30 uur voorbij en dan zijn deze leerlingen vrij.
Klas 5 en 6 en 3e worden om 11.15 uur in het theater verwacht. Tot 10.20 uur hebben
deze klassen les. Leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar het theater en na afloop op
eigen gelegenheid naar huis. Leerlingen die gezamenlijk naar het theater willen fietsen of
gezamenlijk met het openbaar vervoer willen reizen, geven dit tevoren door. We
vertrekken dan gezamenlijk om 10.30 uur van school. De voorstelling is om 12.45 uur voorbij
en dan zijn deze leerlingen vrij.
LESSEN DUITS
De ouders van de leerlingen die les kregen van de heer Jäggi, hebben afzonderlijk bericht
ontvangen over zijn vertrek. Tegen alle verwachting in is het ons gelukt op hele korte
termijn in de vervanging van deze lessen te voorzien door benoeming van mevrouw N.
Bleeker. De lessen zijn bij haar in vertrouwde handen. Een enkele lesgroep wordt
vervangen de heer Putzer, onze docent Duits. Het rooster maakt het daarnaast nog
noodzakelijk dat een enkele lesgroep van de heer Putzer les krijgt van mevrouw Bleeker.
SOS
Voor het succesvol doorlopen van het gymnasium vragen wij van leerlingen om naast het
volgen van lessen ook thuis (dagelijks) tijd vrij te maken voor schoolwerk. Het aantal
activiteiten waarmee schoolwerk thuis moet concurreren, neemt echter steeds meer toe.
Leerlingen met een mindere studiediscipline vinden het daardoor lastig om dit schoolwerk
zonder direct toezicht te volbrengen.
Na de Kerstvakantie beginnen we als school met een experiment met Studeren Op
School, kortweg SOS genoemd. Leerlingen met een groot aantal tekorten (4 of meer) die
dikwijls hun schoolwerk niet in orde hebben, gaan we verplichten 2 klokuren per week
buiten hun lestijden, na school dus, onder toezicht aan hun schoolwerk te werken
Wij proberen met dit SOS experiment deze leerlingen een betere studie attitude bij te
brengen. SOS geeft geen vakinhoudelijke begeleiding, maar ziet toe op het
gedisciplineerd doen van schoolwerk in een omgeving met een minimum aan externe
prikkels.
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We organiseren SOS voor de klassen 1 t/m 3 tweemaal een uur per week van 16.00 – 17.00
uur. Afhankelijk van het lesrooster van de leerlingen kan dat op elke dag van de week,
behalve de dinsdag.
Voor de klassen 4 t/m 6 doen we dit op dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Plaatsing in
SOS gebeurt in principe voor een periode van 8 weken, eventueel te verlengen met 8
weken. Daarna moet een leerling hopelijk weer op eigen benen kunnen staan.
We starten in de week van 4 januari. Daarna zal, afhankelijk van de capaciteit,
tussentijdse instroom mogelijk zijn.
Twee wekelijkse klokuren SOS volstaan natuurlijk geenszins voor een leerling om zijn
volledige schoolwerk op orde te hebben; van de leerling zal daarnaast ook thuis een
inspanning gevraagd moeten worden.
Bij plaatsing in SOS zoekt de mentor contact met u als ouders. Natuurlijk is het welslagen
van SOS voor uw zoon of dochter ook afhankelijk van uw support. Een gebrekkige studie
attitude kan alleen doorbroken worden in een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen
de leerling, de ouders en school.
Plaatsing in SOS zal soms conflicteren met afspraken van de leerling buiten school. Wij
kunnen met deze afspraken in veel gevallen geen rekening houden. Misschien voor de
leerling een extra stimulans om na 8 weken zodanige resultaten te boeken dat plaatsing
in SOS niet meer aan de orde is.
Als u hierover vragen heeft kunt u contact met de mentor zoeken.

T-UREN DOOR OUDERS
In de T-uren voor de bovenbouw streven we naar een divers aanbod, dat tegemoet komt
aan de verschillen tussen onze leerlingen. Enerzijds bieden T-uren de mogelijkheid
specifieke vakonderdelen en -vaardigheden te trainen. Anderzijds kunnen leerlingen
zelfstandig of samen werken aan (praktische) opdrachten en werkstukken.
Sommige leerlingen volgen in T-uren extra vakken. Daarnaast doen we ons best voor de
leerlingen die extra uitdaging zoeken verdiepende lezingen en workshops aan te bieden.
T-uren zijn bij uitstek geschikt om vakoverstijgend bezig te zijn of om relevante actuele
thema’s te verkennen. Zo hadden we vorig jaar een T-uur rondom de dreigende Grexit
vanuit de secties economie en aardrijkskunde. Binnenkort geeft een collega Engels een Tuur Japans. Of we vliegen een universitair docent in om een (semi-wetenschappelijke)
lezing te geven. In T-uren is veel mogelijk.
Om onze ambitie met T-uren meer gestalte te geven, en om tegelijkertijd de band van
school met ouders te versterken, wenden we ons ook tot u. Concreet geformuleerd: er zijn
ouders die prima een lezing/workshop zouden kunnen geven vanuit hun vakgebied of
interesseveld. Deel deze kennis met onze leerlingen! Zo hadden we deze week meneer
Geurts, vader van twee van onze leerlingen, die 18 leerlingen heeft lesgegeven rond het
thema Levenskunst. Volgende week komt meneer de Vries een T uur plannen voor
Dummies verzorgen.
Wij prijzen onze school gelukkig met de betrokkenheid van ouders, en juichen het toe om
meer gebruik te maken van uw kennis en kunde. Hebt u interesse om ook eens een T-uur
te verzorgen, of hebt u suggesties voor de invulling van deze uren, neem dan contact op
met dhr. Simon Slijkhuis (s.slijkhuis@stgs.nl).
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MEDIATHEEK
Door personele wijzigingen zijn de openingstijden van onze mediatheek recent
aangepast. We zijn iets minder uren open dan gewend. We merken dat leerlingen dat
minder prettig vinden. Ook hebben enkele vrijwillige ‘mediatheekouders’ aangegeven,
na jarenlang actief geweest te zijn, te willen stoppen.
We zijn dus op zoek naar ouders 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).
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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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