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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

“De kop is eraf” en wat mogen we dankbaar zijn dat alle collega’s en leerlingen weer
gezond en veilig uit de vakantie gekomen zijn. Dat is toch altijd weer spannend.
Voor u ligt het eerste ouderbulletin van dit schooljaar. In deze bulletin zullen de nieuwe
collega’s en stagiaires zich aan u voorstellen. Tevens vindt u belangrijke informatie over
de activiteiten van de komende periode. Vooral week 36 (maandag 5 september tot en met
vrijdag 9 september) is een “aparte" week met verschillende excursies, werkweken,
afname VAS-toetsen klas 1 en een project Globaland.
Dit schooljaar zullen op onze vestiging verschillende werkgroepen met uiteenlopende
onderwerpen aan de slag gaan. De volgende vraagstukken spelen daarbij een belangrijke
rol:
• Hoe kunnen we met behulp van ICT zo goed mogelijk op 3 niveaus lesgeven?
• Sluit het huidige mentoraat nog wel aan bij onze onderwijsontwikkeling?
• Kunnen we in de onderbouw starten met heterogene groepen (VMBO KGT, VMBO
TL/Havo)?
• Hoe kunnen we bedrijven uit de regio betrekken bij onze school?

Ik weet dat er verschillende ouders van onze leerlingen zijn, die kansen zien om hun
werk/hobby in te zetten in ons onderwijs. Te denken valt aan “echte” opdrachten bij
Techniek/Science, een beroepenvoorlichting aan de leerlingen en een rondleiding.
Mocht u ideeën hebben en graag mee willen denken, dan kunt u contact met mij opnemen.
Zoals u ziet, hebben we dit schooljaar weer genoeg uitdagingen, maar de leerlingen een
goede les aanbieden en de begeleiding geven die ze nodig hebben zal altijd ons
belangrijkste werk zijn en blijven.
Ik hoop dit schooljaar op een goede samenwerking met u.
Wij hebben er zin in!
Met vriendelijke groet,
André Hol
Vestigingsdirecteur Rijnwoude

Even Voorstellen
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Marjan Krijvenaar. De
afgelopen 15 jaar heb ik met veel plezier als leerkracht in de
bovenbouw van het basisonderwijs gewerkt. Met ingang van dit
schooljaar begin ik als leraar wiskunde in twee eerste klassen en een
tweede klas. Ik zal op maandag, dinsdagochtend en donderdag
aanwezig zijn.
Ik heb er erg veel zin in.
Marjan Krijvenaar – MKn@scopescholen.nl

Mijn naam is Lisanne Muijzert.
Dit jaar loop ik hier, op het Groene hart in Rijnwoude, stage.
Ik geef het vak aardrijkskunde en dit geef ik aan R1B, R1D en aan
3havo.
Aanwezig ben ik op de dinsdag en woensdag.
Ik heb het nu al naar mijn zin en ik hoop dat we er samen een gezellig
jaar van gaan maken!
Met vriendelijke groeten,
Lisanne Muijzert – Lmu@scopescholen.nl

Hallo! Mijn naam is Carmela Appel en ik ga dit jaar geschiedenis geven
aan de klassen R1B, R2B, R1D en R2D. Ik ben aanwezig op maandag,
woensdag en vrijdag. Ik ben van plan er een leerzaam jaar van te
maken!
met vriendelijke groet,
Carmela Appel – Cap@scopescholen.nl

Mijn naam is Jolanda Bakhuyzen. De aankomende weken zal ik de
gymlessen van mevrouw Heerkens vervangen tijdens haar herstel.
De andere dagen dat ik niet in de gymzaal sta, ben ik samen met mijn
man David, zwager, schoonzus, e.a. op onze kwekerij genaamd
‘Daylight’ in Boskoop.
Dat is ook al 15 jaar onze woonplaats, samen met onze kids Christi van
14 en Boaz van 11 jaar.
Ik heb enorm veel zin in!
Vriendelijke Groet,
Jolanda Bakhuyzen – Jba@scopescholen.nl
Week 36 – maandag 5 september t/m vrijdag 9 september
In deze week bruist onze school van de activiteiten!
Wat gaan we allemaal doen?
Klas 1


Maandag 5 september t/m woensdag 7 september zijn de klassen R1A en R1D op
kamp. Van woensdag 7 september t/m vrijdag 9 september zijn de klassen R1B en
R1C op kamp.



Maandag 5 en dinsdag 6 september hebben de leerlingen van klas R1B en R1C van
9:00 t/m 14:00 uur VAS-toetsen. Uiteraard zitten daar pauzes tussen.
De klassen R1A en R1D hebben op donderdag 8 en vrijdag 9 september VAS-toetsen.
Echter beginnen zij de donderdag later i.v.m. kamp.
Op donderdag 8 september worden zij van 11:00 t/m 16:00 uur verwacht op school
en op vrijdag 9 september van 9:00 t/m 14:00 uur.

Tijdens de VAS-toetsen hebben zij geen iPad nodig. Deze is ook niet gewenst.
We stellen het op prijs als de leerlingen een leesboek bij zich hebben.
Daarnaast hebben de leerlingen sowieso een potlood, een rekenmachine en een gum nodig.

Klas 2





Maandag 5 september van 9:00 t/m 14:30 uur Project Globaland. Klas R2A zal deze
dag geen PSO op het Leerpark hebben.
Dinsdag 6 september van 9:00 t/m 14:45 uur Project Globaland.
Woensdag 7 september van 9:00 t/m 14:30 uur Project Globaland.
Donderdag 8 september van 9:00 t/m 12:30 uur TeamAlert en Zeven Sloten.

Vrijdag 9 september de gehele dag vrij!
Onderwijsproject Globaland op Groene Hart Rijnwoude
De tweede klassen van Groene Hart Rijnwoude nemen op 5, 6
en 7 september deel aan het driedaagse Globaland project,
een spannend simulatiespel over de maatschappij en de
wereld.
Het project staat in het teken van de virtuele wereld die
Globaland heet. De situatie in de landen in Globaland is
problematisch. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu
is vervuild. De leerlingen vormen in groepjes de nieuwe leiders van deze landen. In vier
spelrondes is het hun taak om de situatie in hun land te verbeteren.
Door middel van allerlei actieve praktische opdrachten verdienen de groepjes zogenaamde
Globa’s, de munteenheid in Globaland. Zo zingen ze een rap of lied, voeren ze een
toneelstuk uit of vertellen ze een verhaal door middel van een lego bouwwerk.
Het project wordt feestelijk afgesloten in de aula met een prijsuitreiking voor de beste
groepen.
Op dag 3 komen de leerlingen in actie voor een betere wereld. Ze runnen in groepen van 24 personen een eigen bedrijfje. Hiervoor ontvangen ze een microkrediet van 10 euro per
groepje. Met deze kleine lening kunnen ze de benodigdheden kopen om een product te
maken en verkopen of een dienst te leveren. Ze kunnen er bijvoorbeeld ingrediënten van
kopen, koekjes bakken en deze verkopen in het winkelcentrum. De totale opbrengst van de
microkredietactiedag komt ten goede aan Sengerema, een stichting die microkredieten
verstrekt aan kansarme jongeren in Tanzania.
Het Globaland project is onderdeel van Stichting Cross Your
Borders. Deze stichting is in 2004 opgezet door een groep
jongeren die zich betrokken voelt bij mondiaal onrecht.
Sindsdien is het initiatief sterk gegroeid en nemen jaarlijks
ongeveer 250 scholen deel aan diens onderwijsprojecten.
Naast Globaland organiseert Stichting Cross Your Borders
diverse andere onderwijsprojecten met betrekking tot
mondiale problematiek en ondernemerschap. Kijk voor
meer informatie op www.crossyourborders.nl.

Teamalert / Zeven Sloten – Leerjaar 2
Op donderdag 8 september zal TeamAlert een workshop gedurende twee uur geven aan de
leerlingen van klas 2. TeamAlert komt om het project The Battle uit te voeren. Tijdens het
project The Battle gaan leerlingen aan de slag met theatersport. Door middel van acteren
en improviseren gaan de leerlingen aan de slag met verkeersveiligheid. Aan het einde van
de sessie worden foto’s gemaakt. Deze foto’s zullen worden geplaatst op de site van
TeamAlert. Kijk op www.teamalert.nl voor meer informatie!
Daarnaast komt ook op deze dag cabaretier Johan Cahuzak naar Groene Hart Rijnwoude
met een voorstelling voor de leerlingen uit de tweede klas over hun houding en de
gevolgen daarvan in het verkeer. Aan de voorstelling is een forumdiscussie gekoppeld waar
de leerlingen bij de les worden gehouden met prikkelende vragen en stellingen. Een
voorstelling duurt ongeveer twee lesuren. Voor meer informatie:
http://www.michielvandeburgt.nl/producties/zeven_sloten
Klas 3
De leerlingen van 3TL zijn op kamp deze week.
Vindt u het leuk om op de hoogte gehouden te worden van hun avonturen?
Kijkt u dan op onze website. Hier komt een link waar de leiding dagelijks foto’s plaatsen.
De leerlingen van klas 3Havo zullen op maandag, dinsdag en woensdag helpen bij klas 2
Globaland. Op donderdag en vrijdag hebben zij gewoon les volgens rooster. Er zullen wel
wat wijzigingen in het rooster zijn.
Klas 4
Klas 4 heeft gewoon les volgens rooster. Ook hierbij zullen enkele wijzigingen zijn. Klas
4T1 zal op dinsdag 6 september op excursie met aardrijkskunde zijn. De leerlingen van 4T1
die niet meegaan, zijn die dag vrij. Voor klas 4T2 is de excursie van aardrijkskunde op
vrijdag 9 september. De leerlingen van 4T2 die niet mee gaan op excursie zullen deze dag
vrij zijn.
Excursie aardrijkskunde
Met de 4e klas Aardrijkskunde ga ik een stadswandeling in
Den Haag maken. We beginnen in de Schilderswijk, lopen
door verschillende buurten en eindigen in het centrum. Dit
doe ik met de halve groep op dinsdag 6 september (4T1 +
Boyd + Lexi) en de andere helft op vrijdag 9 september
(4T2). Tijdens de wandeling verzamelen de leerlingen
informatie en maken foto's. Het materiaal wordt gebruikt in
een Praktische Opdracht, die de leerlingen in de week erna op school (voor een cijfer)
uitvoeren. De opdracht hoort bij het examenonderwerp Bevolking en Ruimte, waar we
deze week mee gestart zijn in de lessen. Op beide dagen vertrekken we om 8.40 en zullen
om 16.15 terug zijn in Hazerswoude Dorp.
We reizen per bus; de leerling moet zelf een OV-kaart meenemen.
Anita van der Zande, docent Aardrijkskunde

Verzuim aanvraag
Om het nieuwe schooljaar goed te laten starten, zetten wij het verzuimbeleid voor u
hieronder neer. Dit geeft duidelijkheid op welke manier, aan wie, wanneer enzovoort u
verzuim voor uw kind kunt aanvragen.
Zoals u van ons gewend bent, kunt u een verzuimbriefje bij de balie inleveren. Dit
verzuimaanvraag gaat over een bezoek aan de tandarts, orthodontist, huisarts, ziekenhuis
etc. Daarnaast levert u dit briefje z.s.m. in nadat uw kind ziek is geweest. Dit briefje is
voor ons een bewijs naar de leerplicht toe. Het is dus heel belangrijk dat u dit zo snel
mogelijk aan uw kind meegeeft. U kunt dit verzuimbriefje vinden op de site bij ouders
onder het kopje documenten.
Voor verzuim van verhuizingen, trouwerijen, begrafenissen/crematies, jubilea en
dergelijke dient u een schriftelijk verzoek in bij de teamcoördinator van uw kind. Voor klas
1 en 2 is dit mevrouw Sonnemans,wso@scopescholen.nl, en voor klas 3 en 4 is dat de heer
Arbouw, bar@scopescholen.nl.
Zij zullen bekijken of het wettelijk toegestaan is om uw kind vrij te geven. Deze
regelgeving kunt u op de volgende site vinden:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2012-07-01/0/Artikel2/afdrukken+informatie
De teamcoördinatoren zijn verplicht om bepaalde zaken te melden bij de
leerplichtambtenaar. Naar aanleiding van deze melding zal de leerplichtambtenaar een
gesprek met uw kind hebben of een gesprek met u en uw kind. Bij ziekteverzuim zal ook
de GGD ingeschakeld worden.
De teamcoördinatoren moeten bij de volgende zaken melding maken:
Bij verzuim van 16 uur van de lestijd gedurende een periode van 4 weken
Bij 9x te laat komen
Bij een ziekteverzuim van meer dan 80 uur of de 5e ziektemelding
Bij vrije dagen zonder toestemming van teamcoördinatoren of leerplicht
Bij schorsing langer dan 1 dag

Studiebegeleiding
In de week van 12 september start de huiswerkklas. De opzet van deze klas zal anders zijn
dan voorgaande jaren. Tot de herfstvakantie zal het alleen een klas zijn waarbij de
leerlingen in stilte hun huiswerk kunnen maken. De leerlingen hoeven zich niet aan te
melden, maar kunnen binnenstappen als ze hier gebruik van willen maken.
Na de herfstvakantie wordt er een uitgebreidere invulling van de studiebegeleiding
gegeven. Meer informatie volgt nog.
De huiswerkklas zal op de dinsdag, woensdag en donderdag het 7e en 8e uur onder
begeleiding van docenten en stagiaires zijn.

Steunkaarten
Leerlingen met een diagnose AD(H)D, AS, Dyslexie en/of andere uitdaging hebben recht op
faciliteiten zoals bijvoorbeeld tijdverlenging bij toetsen. Om gebruik te mogen maken van
de faciliteiten, dient u een diagnoserapport opgesteld door een psycholoog of specialist
beschikbaar te stellen voor de inspectie. Een verklaring van een huisarts is dus niet
voldoende.
Het diagnoserapport zal aan het leerlingendossier worden toegevoegd.
In de komende weken zullen de dyslexiecoördinator en de zorgcoördinator de
leerlingendossiers doornemen en waar er een diagnoserapport aanwezig is, steunkaarten
uitschrijven. Heeft uw zoon/dochter in leerjaar 1 of leerjaar 3 half september nog geen
nieuwe/vervangende steunkaart ontvangen, terwijl u dit wel had verwacht, wilt u dit dan
berichten aan de mentor en in de cc aan de zorgcoördinator. Het kan ook zijn dat u samen
met uw zoon/dochter besluit om geen gebruik te maken van de faciliteiten. Wilt u dan
z.s.m. een bericht sturen aan de zorgcoördinator om te voorkomen dat uw kind
onverwacht een steunkaart ontvangt.
Op de steunkaart die de leerling ontvangt staan de faciliteiten en aandachtspunten
aangevinkt die voor uw zoon/dochter gelden. Een steunkaart is in principe 2 jaar geldig
voor onze vestiging en dient op verzoek van een docent in de les door de leerling getoond
te worden.
Voor de examenkandidaten is het belangrijk dat de steunkaart up-to-date is, in verband
met de faciliteiten die tijdens het eindexamen gelden. Indien u twijfelt of uw
zoon/dochter in klas 4 een steunkaart kan gebruiken en dit tot op heden niet heeft
gebruikt, wilt u dan een bericht sturen naar de zorgcoördinator.
Met vrolijke groet,
Ruth IJtsma - Zorgcoördinator vestiging Rijnwoude
ryt@scopescholen.nl
Aan de ouders van leerjaar 1 en leerjaar 2,
Theatergroep Zwerm speelt de voorstelling ‘iSocial’ in de brugklassen
Tijdens de ouderavond voor leerjaar 1 geef ik als zorgcoördinator informatie over de
ondersteuning van uw zoon/dochter wanneer er meer aandacht voor uw kind nodig is dan
gemiddeld. Daarnaast zal die avond een medewerker van de GGD een presentatie geven
over sociale media, het gebruik van de iPad en hoe u uw zoon/dochter daarbij kan
begeleiden. Voor elke brugklas organiseren we een toneelstuk in de klas. De mentor zal
indien het rooster het toelaat bij het toneelstuk aanwezig zijn en besteedt gedurende het
schooljaar in de mentorlessen (op het rooster als BG aangegeven) aandacht aan het iPad
gebruik.
Wat zet je op Facebook en wat niet?
Voeg je alleen je vrienden toe of ook mensen die je niet
kent?
Wat doe je als iemand op Skype vraagt of je je borsten
wilt laten zien?
Hoe weet je zeker dat iemand is wie hij zegt te zijn?
En wie ben je zelf op internet?

Na de voorstelling vindt onder leiding van de acteurs een nabespreking plaats waarin aan
de hand van stellingen en interactief theater de thema’s besproken worden en inzichtelijk
worden gemaakt. Hierdoor worden de jongeren aan het denken gezet over de manier
waarop ze met internet, sociale media en hun eigen grenzen willen omgaan.
Indeling voorstelling iSocial
Dinsdag 20 september
Klas R1a
2e en 3e lesuur
Klas R1b
4e en 5e lesuur
Andere uren zijn de lessen volgens het rooster.
Woensdag 21 september
Klas R1d
2e en 3e lesuur
Klas R1c
4e en 5e lesuur
Andere uren t/m 5e lesuur zijn de lessen volgens het rooster.
Theatergroep Zwerm speelt de voorstelling ‘InControl’ in leerjaar 2
Tijdens de ouderavond voor leerjaar 2 zal een medewerker van de GGD een presentatie
geven over drugsgebruik en de gevaren. In de week ervoor organiseren we voor alle 2e
klassen een gloednieuwe toneelvoorstelling van Theatergroep Zwerm, InControl.
De mentor zal indien het rooster het toelaat bij het toneelstuk aanwezig zijn.
InControl, een voorstelling over genotmiddelen en verslaving. 3 jongeren die worstelen
met de vraag hoe om te gaan met alcohol, drugs en gamen. Als iedereen alcohol drinkt,
moet ik dat dan ook doen? En hoeveel uur per dag gamen is nog gezond?
Een voorstelling die jongeren voorbereidt op een wereld waar ze eigenlijk pas vanaf hun
18de aan deel mogen nemen, maar waar ze zich nu al in bewegen.
Indeling voorstelling InControl
Donderdag 22 september
Klas R2d
2e en 3e lesuur
Klas R2a
4e en 5e lesuur
Andere uren zijn de lessen volgens het rooster.
Vrijdag 23 september
Klas R2c
2e en 3e lesuur
Klas R2b
4e en 5e lesuur
Andere uren zijn de lessen volgens het rooster.
Voor informatie over de Theatergroep verwijs ik u naar hun website,
http://www.opde1sterij.nl/theatergroep-zwerm
Heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen naar RYt@scopescholen.nl.
Met vriendelijke groet,
Ruth IJtsma - Zorgcoördinator vestiging Rijnwoude
Lief en Leed
Onze collega Debby Heerkens is vrijdag 26 augustus geopereerd aan haar
heup. Alles is goed verlopen en nu heeft het tijd nodig om te genezen.
De betrokken ouders zijn allemaal geïnformeerd over haar vervanging en
wij hopen met z’n allen voor haar op een voorspoedig herstel!

Belangrijke data:
Maandag 5 september

Dinsdag 6 september

Woensdag 7 september

Donderdag 8 september

Vrijdag 9 september

Maandag 12 september
Maandag 19 september
Dinsdag 20 en woensdag 21 september
Woensdag 21 september
Donderdag 22 en vrijdag 23 september
Maandag 26 september
Maandag 3 oktober
Woensdag 5 en donderdag 6 oktober
Maandag 10 oktober
Zaterdag 15 t/m zondag 23 oktober
Maandag 24 oktober

R1A + R1D op brugklaskamp
R1B + R1C – VAS-toetsen
Leerjaar 2 + 3 havo - Globaland
3TL op werkweek
R1A + R1D op brugklaskamp
R1B + R1C – VAS-toetsen
Leerjaar 2 + 3 havo - Globaland
3TL op werkweek
Groep AK uit R4T1 op excursie – rest van de
klas vrij
R1A + R1D terug van brugklaskamp
R1B + R1C – op brugklaskamp
Leerjaar 2 + 3 havo – Globaland
3TL op werkweek
R1B + R1C op brugklaskamp
R1A + R1D – VAS-toetsen
Leerjaar 2 – Team Alert / Zeven Sloten
3 havo – les volgens rooster
3TL op werkweek
R1B + R1C terug van brugklaskamp
R1A + R1D – VAS-toetsen
Leerjaar 2 – vrij
3 havo – les volgens rooster
3TL – terug van werkweek
Groep AK uit R4T2 op excursie – rest van de
klas vrij
Leerlingen les t/m 5e uur – 12.55 uur vrij
Ouderavond klas 4
Ouderavond klas 1
iSocial in leerjaar 1
Jaarmarkt – leerlingen vrij vanaf 12.55
uur
InControl - leerjaar 2
Ouderavond klas 2
Ouderavond – leerjaar 3
MBO opleidingenmarkt 4TL – vanaf 16.00
uur
Leerlingen les t/m 4e uur – 12.05 uur vrij
Herfstvakantie
Lessen starten om 10.05 uur (3e uur)

U kunt voor alle belangrijke data ook altijd even kijken op:
http://www.groenehartscholen.nl/rijnwoude/onze-school-2/jaarrooster/
(dit is wel een groeidocument)

Contactgegevens
Groene Hart Rijnwoude
Sportparklaan 4, 2391 AX Hazerswoude Dorp
Telefoon: 0172 – 589 765

Wilt u reageren?
Mail ons naar:
admrijnwoude@scopescholen.nl
onder vermelding van Ouderbulletin.

