Nieuwsbrief 5
17 december 2015
Voor u ligt Nieuwsbrief 5 van dit schooljaar. De nieuwsbrieven worden ook op de
website gepubliceerd. Wij wensen u veel leesplezier!
Namens alle collega’s,
Nynke Gerritsma
rector

Kerst 2015
Jij kleine reisgenoot
met je hand vol vlinders
met je mond vol vragen
mag ik met je
lopen onder de sterren?
Neem mij mee
en leer mij
het licht opnieuw

Met deze tekst van Sytze de Vries
wens ik u van harte een gezegende
kersttijd en een goede jaarwisseling.
Op school vieren we vandaag en
morgen kerst. Het thema is 'Tolerantie':
samen bouwen aan een open
samenleving waarin iedereen welkom
is en waar geen haat is. Er is een
kerstviering in een kerk en samen met
hun mentor besteden de leerlingen
aandacht aan dit thema. De leerlingen
maken kerstpakketten voor kwetsbare
mensen in onze stad: vluchtelingen,
daklozen, ouderen, verslaafden.
Vrijdag brengen ze de kerstpakketten
naar hen toe. Ook zo zijn we school in
de stad en leren we onze leerlingen
oog te hebben voor mensen die het
moeilijk hebben.

Inspectieoordeel over onze school.
In de vorige nieuwsbrief heb ik u
geïnformeerd over de uitkomsten van
het inspectiebezoek op 10 en 12
november. Met trots meldde ik u dat
het vwo nu een basisarrangement
heeft (‘voldoende’ is het hoogste
oordeel dat je bij de inspectie kunt
halen). De inspectie was tevreden over
de ontwikkelingen die ze zagen bij de
mavo. Maar omdat het onderzoek bij
de mavo een tussentijds onderzoek
was, kon het arrangement ‘zeer zwak’
niet worden bijgesteld. Vandaag
kregen we van de inspectie goed
nieuws: met ingang van direct is het
oordeel ‘zeer zwak’ omgezet in ‘zwak’.
Dit vanwege de verbeteringen die de
inspectie in de school heeft gezien.
Een prachtig resultaat!

4 januari: eerste uur geen les
Op 4 januari start de school weer na
de kerstvakantie. De leerlingen zijn het
eerste uur vrij vanwege een
nieuwjaarsbijeenkomst voor het
personeel. Het tweede uur starten de
lessen.
Roostervrije dagen voor leerlingen
De MR heeft vorige week ingestemd
met de roostervrije dagen voor de rest
van dit schooljaar. Ik zet ze hieronder
op een rijtje en ze zijn ondertussen in
de jaarplanning verwerkt. Op de
volgende dagen zijn de leerlingen vrij:
• 15 januari (vrijdag voor de open dag)
• 25 maart (Goede Vrijdag)
• 25, 26, 28, 29 april (ook voor
docenten)
• 1, 4, 5, 6 juli (uitgezonderd de
geslaagde examenleerlingen, die op
5 juli hun diploma krijgen)
• 8 juli (ook voor docenten)
Verslag ouderklankbordgroep
onderbouw VWO (leerjaar 1 t/m 3)
Op dinsdag 6 oktober is deze
ouderklankbordgroep bijeen geweest.
Uit alle leerjaren vwo onderbouw zijn
ouders vertegenwoordigd. Deze
ouderkankbordgroep vergadert drie
keer per jaar: oktober – januari –
mei (in speciale gevallen eerder). Er
zijn in oktober veel onderwerpen
besproken zoals Cambridge Engels in
het derde leerjaar, de jaaragenda, de
website, het rooster, lesuitval,
gebruiksmogelijkheden van Magister,
het contact tussen leerling-mentoren
(helpt bij een sterk WIJ gevoel als
Gregoriaan), het brugklaskamp in
combinatie met de CITO-VAS toetsen
en de schoolfeesten. De aanwezige
ouders hebben een verslag van de
bijeenkomst gekregen. Teamleider
René Elbersen dankt allen voor de
fijne en betrokken manier waarop er
vergaderd kon worden!

Gregorius Show op 1 en 2 februari
Vorige week vrijdag was de auditie
voor de Gregorius Show. De
kandidaten voor de show zijn nu
bekend! Op 1 en 2 februari is dan de
Gregorius Show, ’s avonds in de
Stadsschouwburg. Het belooft een
spetterend programma te worden,
geheel verzorgd door onze leerlingen
en enkele personeelsleden. Dat mag u
niet missen! De kaartverkoop start na
de kerstvakantie. Van harte welkom!
Open dag 16 januari
Op 16 januari hebben we onze open
dag, van 9.30-13.00 uur. Onze beide
locaties zijn open voor aspirantleerlingen en hun ouders. We gaan er
een gastvrije dag van maken waar we
laten zien wat voor mooie school we
zijn. De vrijdag ervoor (15 januari) zijn
er geen lessen. Die dag gebruiken we
om de school in te richten voor de
open dag. Als u nog mensen in uw
omgeving kent die belangstelling
hebben voor onze school, wilt u ze dan
wijzen op onze open dag?
Internationale Stroom Gregorius
De Internationale Stroom Gregorius is
nu bijna twee jaar oud. De leerlingen
van de eerste lichting gaan volgend
jaar naar leerjaar drie. Binnenkort
worden deze leerlingen en hun ouders
geïnformeerd over het programma in
dat leerjaar
Afhandeling Zomerschool 2015
Van sommige ouders hebben we
vragen gekregen over de wijze waarop
leerlingen en ouders geïnformeerd zijn
over de resultaten van de zomerschool
van afgelopen zomer. Alle leerlingen
die hebben meegedaan aan de
zomerschool hebben een certificaat
ontvangen na deelname aan
week 1 en/of week 2 van de
zomerschool. Aan het einde van

week 1 en/of week 2 hebben de
leerlingen hun rapport gekregen. Daar
staat op dat de leerling bevorderd of
niet bevorderd is. Alle rapporten zijn
direct na deelname overhandigd aan
de leerlingen. Mocht u hierover nog
vragen hebben, neemt u dan gerust
contact met ons op.
Personele zaken
We hebben een aantal langdurig zieke
collega’s. Remi Piso (Engels) is al
vanaf het begin van het schooljaar
zeer ernstig ziek. Jacob Kolk
(aardrijkskunde) is een aantal weken
uit de running. Hij wordt vervangen
door Rick Soeters en Chris Pieterson.
Jacob Kolk gaat vanaf half januari
weer langzaam zijn lessen hervatten.
Conciërge Piet Verweij (NDS) hoopt na
de kerstvakantie weer te beginnen.
Dat geldt ook voor receptioniste Judith
Sterk.
Twee collega’s zijn met
zwangerschapsverlof: Maaike Smeets
(biologie), vanaf begin december. Zij
wordt vervangen door Wilma Timans.
Na de kerstvakantie start het
zwangerschapsverlof van Annemarie
Twilhaar (maatschappijleer/maatschappijwetenschappen), zij wordt
vervangen door Jeroen Diemer.
We hebben afscheid genomen van
Bettina Tuinstra (Nederlands), Michiel
Adriaans (wiskunde) en Theresia Ong
(dagroosteraar). Michiel Adriaans is
opgevolgd door Hajar Akalay en
Eric Polak. Therasia Ong is vervangen
door Rogier Versteeg. Aan de vacature
Nederlands wordt nog gewerkt.
Tenslotte: Peter Tol is deze week
begonnen als muziekdocent in
mavo 1 en 2.

Verslag vanuit de Ouderraad
Begin december is er weer een overleg
geweest tussen de ouderraad en de
rector. We hebben het o.a. gehad over
de uitkomsten van de onderzoeken
door de Inspectie voor het Onderwijs
(IvhO). De ouderraad is blij dat op
zowel de vwo als de mavo
verbeteringen te zien zijn. De school is
er zeker nog niet maar de weg omhoog
is gevonden. Ook over het
verbeterplan van school denkt de
ouderraad mee. Verder is de school
bezig met PBS (Positive Behaviour
Support). Hoe kan school het
leerklimaat door positief gedrag bij
docenten en leerlingen bevorderen en
verbeteren? Dat is iets waar wij als
ouders ook bij betrokken worden. Zo
heeft de ouderraad ook een aantal
kernwaarden aangegeven die wij
vanuit ouders belangrijk vinden voor de
school. Deze zijn: respect voor elkaar
en de omgeving, veiligheid,
betrokkenheid en persoonlijke
ontwikkeling van leerlingen. In het
nieuwe jaar willen we weer een themaavond voor ouders organiseren. Het
onderwerp zal liggen in de lijn van de
ontwikkelingen op school en te maken
hebben met PBS. Hier volgt in een
volgende nieuwsbrief meer informatie
over. Het verslag van de vergadering is
op te vragen via het e-mail adres van
de ouderraad:ouderraad@gregorius.nl.
Hier kunt u ook terecht voor andere
vragen over de ouderraad.
In het nieuwe jaar is de ouderraad ook
aanwezig op 7 januari, als de 10minuten gesprekken over het eerste
rapport plaatsvinden, dus wees ook
welkom voor een gesprek met de
ouderraad.
De ouderraad wenst alle ouders,
leerlingen en school een hele fijne
decembermaand en de beste wensen
voor 2016!

