
 

Leesveldtje 2 - schooljaar 2021-2022 - oktober 2021 
 

NPO subsidie 
 

Zoals bekend heeft de overheid veel geld beschikbaar gesteld om de negatieve 
gevolgen van de coronatijd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs aan te 
pakken. Men heeft daarvoor het Nationaal Programma Onderwijs in het leven 

geroepen. Van meerdere kanten krijgen wij de vraag wat wij met al dat 
subsidiegeld gaan doen. Het is belangrijk om te weten dat subsidiegeld 

incidenteel geld is. Dit betekent: geld dat voor een korte periode beschikbaar is 
en daarna weer wegvalt. De uitdaging is dan ook om dit geld enerzijds in te 
zetten om acute problematiek aan te pakken, maar anderzijds ook om dit geld 

duurzaam te besteden, zodat we hier voor een langere periode ons voordeel mee 
kunnen doen. Onderstaand een beknopt en zeker niet volledig overzicht van de 

lopende en geplande acties. Jacob van Liesveldt heeft ervoor gekozen om de 
gelden op drie manieren te gaan inzetten: 
 

1. Individuele maatwerktrajecten om leerlingen opgelopen leerstofachterstanden 

in te laten halen. We doen dit o.a. door online huiswerkbegeleiding door 

studenten, studiecoaching door Studiecentrum Voorne, zomerschool door 

Lyceo, extra plusuren en de zaterdagscholing. 

2. Klassikale aanpak om leerstofachterstanden in te lopen. We doen dit o.a. door 

in een enkel geval tijdelijk een extra lesuur aan de lessentabel toe te voegen, 

klassen te verkleinen en extra mentoruren te faciliteren. 

3. Aandacht voor de sociaal-emotionele problematiek. We zijn dit schooljaar 

gestart met een schoolbrede introductieweek met veel aandacht voor 

groepsactiviteiten zoals circusworkshops, dagexcursies, culturele- en 

sportactiviteiten en een feestelijke afsluiting van deze eerste schoolweek. 

Daarnaast zijn er extra faciliteiten voor Faalangstreductietrainingen, Rots & 

Water trainingen en persoonlijke begeleiding. Bovendien hebben we in de 

zomervakantie enkele aanpassingen in het gebouw gedaan waardoor 

functionarissen, die betrokken zijn bij de leerlingbegeleiding, beter bereikbaar 

en meer zichtbaar in de school zijn. Het nieuwe zogenaamde leerlingplein is 

hiervan het gevolg.  

 
Om dit allemaal te kunnen realiseren, gaan we mensen trainen en opleiden, de 

begeleiding van leerlingen verder professionaliseren, meer gebruik maken van de 
digitale mogelijkheden en verder met de onderwijskundige innovaties. 
 

Indien u over bovenstaande nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft, 
schroom dan niet om contact met ons op te nemen.  

 
Drs. W.M. van den Eshof 
rector  

 
 



 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Beste ouders, 

Regelmatig bereiken ons vragen over de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze brief 

willen wij u nader informeren over dit onderwerp. 

Onze school ontvangt subsidie van de rijksoverheid om het onderwijs te 
organiseren: de lumpsum. Deze bekostiging is nodig, omdat de school allerlei 

kosten maakt, denkt u dan bijvoorbeeld aan het beheer van het schoolgebouw 
tot de salarissen van het onderwijspersoneel en van werk- en leerboeken tot 
licenties van lesmaterialen. Veel schoolkosten worden betaald uit deze 

lumpsum.  

Soms wordt van ouders verwacht dat er zelf materiaal wordt aangeschaft. Hierbij 
gaat het om materialen die meestal wat langer meegaan en eigendom blijven 

van de ouders. Deze kosten komen in principe altijd voor rekening van ouders en 
vallen ook niet onder de vrijwillige ouderbijdrage. Denk bijvoorbeeld aan een 

agenda, woordenboeken, rekenmachine, schriften en sportkleding.  

Naast het verplichte schoolprogramma bieden we ook extra schoolactiviteiten. 
Dit zijn activiteiten die meestal geen onderdeel uitmaken van het verplichte 
lesprogramma. Denk bijvoorbeeld aan werkweken en dagexcursies.  

Ten slotte zijn er nog kosten voor materialen die leerlingen van school in 
bruikleen hebben, zoals de schoolboeken en het kluisje.  

Net als de meeste scholen vragen wij ouders een financiële bijdrage om de 
extra activiteiten en de materialen die in bruikleen zijn te bekostigen. Het vragen 

van een bijdrage voor deze zaken is toegestaan.  
De extra schoolactiviteiten vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling of het 

plezier van de leerlingen, maar hiervoor ontvangt de school dus geen subsidie.  
 
Op de meeste scholen betaalt het overgrote deel van de ouders de vrijwillige 

ouderbijdrage. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee, want zonder deze 
ouderbijdrage zal het scholen niet meer altijd lukken alle extra schoolactiviteiten 

te kunnen aanbieden. Dit zou een verschraling van het onderwijsaanbod kunnen 
betekenen.  
 

De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Dit staat duidelijk vermeld in de schoolgids 
en het schoolplan. Scholen mogen altijd een bijdrage aan ouders vragen, zolang 

de school duidelijk is over de vrijwilligheid van de ouderbijdrage.  
 

Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die 
de school aanbiedt, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage onverhoopt niet 



 

kunnen betalen. Dit geldt ook voor langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend 

sportaanbod of dans- en muzieklessen en tweetalig onderwijs. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de vrijwillige 

ouderbijdrage en hopen op uw steun, zodat ons onderwijsaanbod zo volledig 
mogelijk en op het vertrouwde hoge niveau kan blijven.  

 
Mocht u toch nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. 
 

Hartelijke groet, 
De schoolleiding 

 
 

Te laat in de les 
 
Te laat in de les komen, kan weleens gebeuren. Daarom komen wij pas in actie 

vanaf het moment dat een leerling drie keer te laat is gekomen. Vanaf negen 
keer zijn wij ook verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar. 

 
Hieronder een schema welke maatregelen onze school neemt wanneer een 
leerling herhaaldelijk te laat in de les komt.  

 
J. van Arendonk 

conrector onderwijs 

 
aantal x te laat in 
de les sanctie 

leerling heeft gesprek 
met 

leerling meldt zich 
bij 

informatie 
naar 

3x 
2 dagen om 08.00 uur 
melden 

mentor conciërge   

6x 
3 dagen om 08.00 uur 
melden 

(ouders) conciërge 
e-mail naar 
ouders 

9x 3 dagen vierkant rooster verzuimcoördinator leerlingloket 
e-mail naar 
ouders 
leerplicht 

12x 4 dagen vierkant rooster verzuimcoördinator leerlingloket 
e-mail naar 
ouders 
leerplicht 

15x 5 dagen vierkant rooster verzuimcoördinator leerlingloket 
e-mail naar 
ouders 
leerplicht 

 
 

  



 

Winterbusabonnement Connexxion via school 

 
Het is nog mogelijk via school een winterbusabonnement af te sluiten voor uw 
zoon of dochter. U kunt dit tot uiterlijk donderdag 7 oktober a.s. in een e-mail 

met alle gegevens doorgeven aan n.breedveld-moerkerk@penta.nl. Vriendelijk 
verzoeken wij u het ouderportaal (Jacob van Liesveldt, busabonnementen) te 

raadplegen welke gegevens Connexxion hiervoor nodig heeft. Uw kind moet in 
ieder geval in het bezit zijn van een persoonlijke OV-chipkaart. Het 
winterabonnement loopt van 25 oktober 2021 tot en met 25 februari 2022. 

 
 

Wiskundige deuren!  
 

Op dinsdag 14 september zijn de deuren van wiskunde bekleed met deurposters. 
Het is een vrolijk geheel en zeer inspirerend. Binnenkort volgen de vloerstickers 
met graden en er hangt een wiskundige klok.  

De basis van elke deursticker is een getallenveld, waarin een aantal getallen is 
ingekleurd. De vraag per deur is waarom zijn nu juist die getallen ingekleurd? 

Met andere woorden: welke getallenreeks wordt uitgebeeld op de deur? 
Ook komen er op de gang een aantal werkplekken. De werkplekken zijn bedoeld 
om de leerlingen individueel of in groepen aan een opdracht te laten werken 

buiten de klas. Op die manier kan er nog beter gedifferentieerd worden binnen 
de wiskunde. 

 

 
 

mailto:n.breedveld-moerkerk@penta.nl


 

Activiteitenkalender 

 
Dag Datum Tijd   Activiteit 

vr 01-10-21    Leesveldtje nummer 2 

ma 04-10-21 15:15 15:15  voorlichting Let's Go! voor leerlingen tto-3 

ma 04-10-21 19:30 19:30  voorlichting 3H locatie Bahûrim 

di 05-10-21 19:00 20:00 aula mentoravond 4V en voorlichting 4V (2e fase) voor leerlingen +   

     ouders 

di 05-10-21 19:00 20:00 aula mentoravond 4H en voorlichting 4H (2e fase) voor leerlingen +   

     ouders 

vr 08-10-21 11:00 12:30  terugkomdag fotograaf 

di 12-10-21    3D-design dag leerjaar 3 

wo 13-10-21    3D-design dag leerjaar 3 

vr 15-10-21    herfstdisco 

ma 18-10-21    eerste dag herfstvakantie 

di 19-10-21    herfstvakantie 

wo 20-10-21    herfstvakantie 

do 21-10-21    herfstvakantie 

vr 22-10-21    laatste dag herfstvakantie 

ma 25-10-21    ontwikkeldag personeel / leerlingen lesvrij 

di 26-10-21 19:00   

gezamenlijke informatiemarkt HBO en WO voor bovenbouw havo 
(JL)  

     en bovenbouw vwo (Helinium)  

wo 27-10-21 09:00 09:00  Masterclass PO 1.1. 

wo 27-10-21 13:30 15:15  PWS-middag 4M 

za 30-10-21 10:00 13:00  zaterdagschool examenleerllingen 

ma 01-11-21    Leesveldtje nummer 3 

ma 01-11-21    eerste dag toetsweek SE1 4M/5H/6V 

ma 01-11-21 09:00 11:00  bezoek basisscholen 

di 02-11-21    toetsweek SE1 4M/5H/6V 

di 02-11-21 15:00 15:00  training juniormentoraat 3 

wo 03-11-21    toetsweek SE1 4M/5H/6V 

wo 03-11-21    Masterclass PO 1.2. 

wo 03-11-21 20:00 20:00  VMR-vergadering  

do 04-11-21 19:00 19:00  even proevenavond 

do 04-11-21    toetsweek SE1 4M/5H/6V 

vr 05-11-21    laatste dag toetsweek SE1 4M/5H/6V 

ma 08-11-21    uitloopdag SE1 4M/5H/6V 

di 09-11-21    uitloopdag SE1 4M/5H/6V 

di 09-11-21 09:00 11:00  bezoek basisscholen 

di 09-11-21 19:30 19:30 JL vergadering directie met ouderraad (online) 

wo 10-11-21    Masterclass PO 1.3. 

do 11-11-21    dag van de Franse taal 

do 11-11-21 19:00 19:00 aula voorlichtingsavond tto en aansluitend voorlichting Masterclass  

     (voor groep 7 en 8 + ouders) 

do 11-11-21 19:30 19:30  voorlichtingsavond dyslexie 

vr 12-11-21    wiskunde Alympiade en wiskunde-Bdag 5V  

di 16-11-21 16:30 20:00  extra mentoravond klas 1 (10 minuten gesprekken) 

wo 17-11-21    Masterclass PO 1.4 



 

do 18-11-21 09:00 11:00  bezoek basisscholen 

ma 22-11-21    publiceren cijfers toetsweek SE1 

ma 22-11-21    uitnodigingsmail digitaal inschrijven ouderspreekavond 7/12 

di 23-11-21 19:00 19:00  MBO opleidingenavond mavo-3 en -4 JL BM en Helinium 

wo 24-11-21    Masterclass PO 1.5 

wo 24-11-21    DSD II schriftelijke examens 

do 25-11-21 13:00 15:00  bezoek basisscholen  

do 25-11-21    deadline digitaal inschrijven ouderspreekavond 7/12 

 


