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Afsluiting van schooljaar 2016-2017
Nog een paar weken en dan zit het schooljaar 2016-2017 er al weer op.
Met de nadruk op al weer, want richting het einde van het jaar hoor je van
leerlingen en docenten vaak de opmerking: wat is het weer snel gegaan.
Dit jaar heeft de school ook weer grote stappen gezet met betrekking tot
inrichting en sfeerverbetering binnen en buiten de school. Met dank aan de
ouderraad van onze school voor ideeën en financiële bijdrage zijn er nieuwe
zitelementen geplaatst, kunstbomen in de hal en een professionele Pannakooi op het schoolplein. Daarna heeft een kunstproject gezorgd voor twee
levensgrote modellen die in de centrale hal zijn gehangen.
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Afgelopen week zijn de eindexamens afgerond en de spanning blijft nog
even hangen tot 14 juni wanneer de uitslagen bekend gemaakt worden. We
gaan ervan uit dat er weer veel tassen en vlaggen uitgehangen kunnen worden onder de 278 kandidaten die eindexamen hebben gedaan.
Met de leerlingen die we “houden” sluiten we het jaar af op vrijdag 30 juni
met de grote happening van Summervibes. Dit evenement zal van 12.3015.00 uur de zomervakantie alvast gaan inluiden.
Terugkijkend hebben we veel om over te praten, maar ook veel om ons nu
al weer te richten op het volgende schooljaar. Om een paar belangrijke punten te noemen:
- De start van het Vernieuwde vmbo in klas 3
- De start met 250 nieuwe brugklasleerlingen
- De start van het LeerlingLoket school breed
- De start met een gedeeltelijke nieuwe schoolleiding
- Het (verder) uitwerken van diverse Maerlant ideeën, aangeleverd
door leerlingen en docenten
Voor straks wensen wij alle leerlingen succes bij de laatste toetsen en een
heerlijke vakantie.
Namens de directie,
Fer Otten

Hossenbosdijk 14-16
3232 PX Brielle
Tel. 0181-412210

Postbus 104
3230 AC Brielle
www.maerlant.eu
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Laurens Woudenberg ontvangt de Gouden Pleister
Woensdag 17 mei jl. is ‘onze’ Laurens Woudenberg uit 5VW1
onderscheiden door de Koninklijke EHBO. Hij heeft een
“Gouden Pleister” ontvangen voor het verrichten van een
levensreddende actie zonder dat hij een EHBO diploma heeft.
De burgemeester van Brielle
heeft hem
daarbij een
penning uitgereikt waardoor
hij zich
“Poorter” mag
noemen, een
Brielse titel en
een bijzondere
eer.
Cito-uitslagen
Vanaf week 21 worden de Cito-uitslagen verwacht. Het resultatenblad en een leeswijzer zullen door de mentor meegegeven worden aan de leerlingen. Mochten er, ondanks de
uitgebreide leeswijzer, toch nog vragen zijn over de Cito dan
kunt u zich wenden tot de mentor.
Dieudonné Hempenius
Remedial Teacher
Inleveren schoolboeken examenklassen
Inleverdatum is verplaatst van donderdag 22 juni naar
vrijdag 16 juni:
10.00-10.30 uur: 6VWO
10.30-11.30 uur: 5HAVO
11.30-13.00 uur: 4VMBO
Examenleerlingen met een herkansing leveren hun boeken in
op dinsdag 27 juni tussen 09.00-16.00 uur.
Inleveren boeken overige klassen op dinsdag 27 juni:
09.00 - 09.30 uur
1e klas BB/KB/LWOO+
09.30 - 10.10 uur
1e klas TL/HAVO/VWO
10.10 - 10.40 uur
2e klas BB/KB/LWOO+
Pauze
11.00 - 11.50 uur
2e klas TL/HAVO/VWO
11.50 - 12.20 uur
3e klas BB/KB/LWOO+
12.30 - 13.00 uur
3e klas TL/HAVO/VWO
Pauze
13.30 - 14.00 uur
4e klas HAVO
14.00 - 14.30 uur
4e klas VWO
14.30 - 15.00 uur
5e klas VWO
Let op! Er kan alleen op deze tijden ingeleverd worden.
Boeken die niet ingeleverd worden, dienen zelf opgestuurd te
worden naar Van Dijk.
Vergeet het inleverformulier niet, deze krijg je van Van Dijk
per e-mail toegestuurd. Je kunt het formulier ook zelf terugvinden na inlog op je account bij Van Dijk.

Bibliotheek
De Maerlant Bibliotheek kijkt terug op een
mooi jaar. Na de zomer 2016 zijn we gestart
in de ‘nieuwe’ bibliotheek en de leerlingen
weten ons goed te vinden. Dit jaar hebben we
2375 boeken uitgeleend en daar zijn we trots
op. We blijven investeren in nieuwe boeken en hopen zo het
aanbod interessant te houden. Met dank aan onze vrijwillige
(groot-)ouders die het samen met enkele vaste medewerkers
mogelijk maken dat de Maerlant Bibliotheek elke schooldag
open is.
Vanaf maandag 29 mei kunnen geen boeken meer geleend of
verlengd worden omdat de zomervakantie er al snel aan
komt. Dat betekent dat alle bibliotheekboeken vóór vrijdag
16 juni ingeleverd moeten zijn. Denk er aan dat (openstaande) boetes ook betaald worden. Dat is overigens wel
een aandachtspunt. Sommige leerlingen lijken deze boetes
niet serieus te nemen. Het kost ons heel veel moeite om
soms kleine bedragen te innen. Het helpt ons enorm als
boetes zo snel mogelijk worden betaald. Alvast bedankt !
Het biebteam, bereikbaar @ bibliotheek@maerlant.eu
Onderzoek door het IVO
IVO = wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en
advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan
gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen.
Aan de ouders van de leerlingen in het 4e leerjaar:
Afgelopen drie jaar deed het IVO onderzoek op onze school
naar alcoholreclame en alcoholgebruik onder de scholieren.
De huidige 4e jaars leerlingen hebben vanaf het 2e leerjaar
jaarlijks een vragenlijst ingevuld. De gegevens zijn inmiddels
verzameld en kunnen nu door het IVO worden verwerkt.
<Klik hier> voor de nieuwsbrief van het IVO. Zij blikken kort
op terug op het onderzoek.
Vera van den Hoogenhoff
Afdelingsleider leerlingbegeleiding
Pannakooi
Sinds de meivakantie is het Maerlant een pannakooi rijker!
Op het schoolplein wordt inmiddels veelvuldig en fanatiek
gebruik gemaakt van dit mooie ‘veldje’.
De pannakooi is gefinancierd door twee klassen die geld hebben opgehaald en de Oudervereniging heeft de benodigde
kosten aangevuld.
Tijdens Summervibes – op de middag van 30 juni aanstaande
– wordt de kooi officieel geopend!
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Kamp LWOO+
Van woensdag 17 mei t/m 19 mei zijn de leerlingen van klas 1
en 2 op kamp geweest naar Ellemeet. Het was nog even
spannend of wij genoeg begeleiding konden vinden, maar in
de laatste week is dat goed gekomen.
Woensdag vertrokken de leerlingen op de fiets. Het was erg
mooi weer. De zon scheen en het was 27 graden. Op de
heenweg maakten wij een stop bij A-Seal in Stellendam. Daar
kregen wij een rondleiding en hebben wij bij de zieke zeehonden gekeken. Na een pauze fietsten wij door naar de Brouwersdam. Het was toch wel erg warm, dus moest er goed
gedronken worden en daar konden wij goed uitrusten. Het
laatste stuk ging erg snel.
Nadat de kamers waren ingericht was er tijd om naar de aanwezige speeltuin te gaan. Ondertussen waren Kay en Ajay,
onze eigen kampkoks, bezig met de barbecue. Zij hebben
beide dagen het eten verzorgd. Ook Lorenzo was een goede
hulp als barman.
Voor donderdag zag de weersvoorspelling er niet zo heel
goed uit, dus besloten wij naar het zwembad in Port Zélande
te gaan. Het was daar niet druk, dus konden onze leerlingen
zich prima vermaken. Vooral de wildwaterbaan was geweldig.
Gelukkig klaarde het weer op. De zon begon te schijnen,
zodat de leerlingen buiten konden bijkomen van een lange
nacht. Om 5.00 uur was het namelijk pas stil in beide huizen.
’s Avonds was er genoeg tijd voor de speeltuin waar een
grote airtrampoline was, ook werd er gevoetbald en gebadmintond en film gekeken.
Vrijdag moest alles weer worden opgeruimd. Sommige leerlingen hadden dit donderdagavond al gedaan. Nadat het huis
door de docenten was gecontroleerd, gingen wij op de fiets
naar Brielle. Het waaide hard, maar gelukkig hadden wij grote
delen van de route wind mee.
Onderweg stopten wij nog bij het pannenkoekenhuis in Ouddorp. Vanaf Ouddorp waren wij zo weer in Brielle.
Wij willen graag de volgende collega’s bedanken: mevrouw
Ottevanger, omdat zij ons drie dagen zo goed geholpen heeft.
Oud-collega meneer Hulstaart, mevrouw Werring en
mevrouw Hempenius voor het fietsen en meneer Van der
Vliet voor de begeleiding tijdens het fietsen.
De vader van meneer van Hennik en de moeder van Wouter
voor het vervoeren van alle bagage.
En natuurlijk alle leerlingen voor hun gezelligheid en hun
doorzettingsvermogen om meer dan 90 kilometer te fietsen.
Team LWOO+
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Projectweek - “De maatschappij dat ben jij …” – 2e leerjaar
VMBO BB/KB/LWOO+
In de week van 29 mei t/m 2 juni werden er binnen het
VMBO BB/KB/LWOO+ geen gewone lessen gegeven. De week
stond in het teken van het project “de maatschappij dat ben
jij”.
De leerlingen van de tweede klassen hebben activiteiten aangeboden gekregen die veelal in het teken stonden van maatschappelijke vorming.
Op de eerste en tweede dag moesten de leerlingen een fictief
land gaan besturen. Dit simulatiespel – ‘Globaland’ ging over
de maatschappij en de wereld. In 5 spelrondes bestuurden de
leerlingen in groepjes een land in een virtuele wereld die
Globaland heet. In het land is van alles mis.
Er is bijvoorbeeld
slecht onderwijs,
er zijn geen goede
wegen en het
milieu is vervuild.
De groepjes voerden allerlei actieve
praktische opdrachten uit, waarmee ze geld verdienden om hun
land te verbeteren.
Op woensdag zijn de leerlingen naar school gekomen om het
geld dat zij opgehaald hadden met de actie 'Microkrediet' in
te leveren. Microkrediet is ooit in het leven geroepen door
koningin Maxima. Kleine ondernemers konden een lening
krijgen om een eigen bedrijfje op te zetten.
De leerlingen hebben zelf kunnen ervaren hoe dat werkt. Zij
kregen, indien nodig, een startkapitaal geleend van €10,00
waarmee ze fictief een eigen bedrijfje op moesten zetten.
Hierbij kunt u denken aan verschillende activiteiten zoals cup
cakes bakken, auto’s wassen, zakjes snoep verkopen, bloemen verkopen , een heitje voor een karweitje, lege flessen
inzamelen, etc.
Met dit bedrijf
moesten zij zo
veel mogelijk
winst maken.
De winst die
gemaakt werd,
is diezelfde dag
nog geschonken
aan een goed
doel. Dit jaar
was dat Stichting Child of Uganda.

Op de vierde en vijfde dag gingen de leerlingen aan de slag
met de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen werden in groepen verdeeld die afwisselend in Brielle en Rotterdam aan de
slag zijn gegaan.
In Brielle hebben de
leerlingen een film gekeken (‘Die Welle’) en hebben daar een filmverslag
van gemaakt dat alvast
meetelt voor het vak
Nederlands in de 3e klas.
Later op de dag hebben
zij een bezoek gebracht
aan de Sjoel alwaar
Joshua Ossendrijver een
lezing heeft gegeven
over zijn zeer ingrijpende persoonlijk verhaal
over de Jodenvervolging
in de jaren 1940-1945.

In Rotterdam brachten
de leerlingen een bezoek aan het “Verzetsmuseum” en liepen zij
met een GPS een tocht
door het centrum van
Rotterdam die hen langs
een deel van de
“Brandgrens”, de grens
van het bombardement
van Rotterdam, heeft
geleid.
Onderweg werden er
opdrachten gemaakt en
waarschijnlijk deed ook
de Mac goede zaken!

Het verslag dat gemaakt gaat worden telt mee voor de vakken Mens & Maatschappij en Nederlands.
Voor de leerlingen was het een leerzame week en ook wij als
docenten hebben weer genoten van de ijver en de werklust!
Namens de mentoren en docenten van het 2e leerjaar
Nancy Smit
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BELANGRIJKE SCHOOLDATA
ma. 5 juni
di. 6 juni
do. 8 juni
vr. 9 juni
di. 13 juni
wo. 14 juni

do. 15 juni
vr. 16 juni

ma. 19 juni

di. 20 juni

wo. 21 juni

do. 22 juni

Tweede Pinksterdag - VRIJ
rekentoets 2F (vmbo-BB/KB)
Herkansing periode 3,4,5 (3TG-4H-4V-5V)
rekentoets 2ER
Bene Via klas 1 t/m 5 gymnasium vanaf 15 uur
vanaf 13.00 uur leerlingen lesvrij
CE-1 uitslag
19.00 ontvangst geslaagden, cijferlijsten
Ophalen
reservedag toetsweek 6 (5V)
toetsweek 6 (t/m 22 juni)
Inleveren boeken examenklassen tussen 10.00
en 13.00 uur
CE-2
SE week 3e leerjaar BB/KB
toetsweek 6
Inhaal PTA week 3e leerjaar BB/KB
CE-2
toetsweek 6
19.30 MR vergadering
CE-2
toetsweek 6
13.30 uur ontvangst nieuwe brugklassers
19.30 uur ouderavond nieuwe brugklassers
toetsweek 6 (4H/V en 5V)
sportdag klas 3

vr. 23 juni
ma. 26 juni
di. 27 juni

wo. 28 juni

do. 29 juni

vr. 30 juni

ma. 3 juli
di. 4 juli
wo. 5 juli
do. 6 juli

sportdag 4H/V en 5V
inhaalmoment 3e leerjaar periode 6
laatste lesdag tot 13.00 uur
schoolboeken inleveren
(schema staat op pagina 2)
MR vergadering
activiteitendagen
sportdag klas 2
19.30 uur diploma-uitreiking vmbo BB/KB
activiteitendagen
sportdag klas 1
07.30-18.00 uur 3vwo naar Den Haag
19.30 uur diploma-uitreiking vmbo BB/KB
activiteitendagen
CE-2 uitslag
mentorbrunch van 11.30-12.30 uur
Summervibes van 12.30-15.00 uur
19.30 uur diploma-uitreiking vwo
19.30 uur diploma-uitreiking havo
19.30 uur diploma-uitreiking vmbo TL
rapporten ophalen (schema volgt)
mentoractiviteiten leerjaar 1BB/KB en 2BB/KB

Wil jij volgend jaar goed starten in het nieuwe jaar?
Studiecentrum Voorne biedt een studiecoachingstraject aan waarbij de leerling vanaf het begin van het jaar
wordt begeleid. Tijdens dit studiecoachingstraject wordt er ingegaan op het leerproces van de leerling.
Hierbij zijn planning, studievaardigheden en controlemomenten vaste onderdelen binnen het traject. Er
wordt gekeken hoe de leerling gebruik kan maken van betere leermethoden, zodat de leerling goed kan
beginnen in het nieuwe jaar. Dit zorgt ervoor dat de leerling het gehele jaar profijt heeft van zijn of haar
aangeleerde studievaardigheden. Het studiecoachingstraject van 10 weken, 2/3 dagen per week, wordt
aangeboden in het eerste deel van het schooljaar. Wanneer u zich inschrijft voor het nieuwe schooljaar,
krijgt u 5% korting op het traject.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.studiecentrumvoorne.nl. Of kunt u contact opnemen met Rosalie Hoogland.
Telefoonnummer: 0655817902
Mail: rosalie@studiencentrumvoorne.nl

