
 
 

 

 
 
 
 
Voor u ligt de vijfde (en laatste van dit schooljaar) uitgave van de nieuwsbrief van PENTA college 
CSG Hoogvliet 2018-2019. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van wat er 
allemaal in en rondom school gebeurt.  
We heten alle ouders van de nieuwe eersteklassers van harte welkom; ook zij ontvangen deze 
nieuwsbrief.  
 

 
Informatieboekje 2019-2020 
Binnenkort ontvangt u het jaarlijkse informatieboekje met belangrijke informatie 
over de start van het schooljaar. Denk hierbij aan informatie over belangrijke 
data, kamp leerjaar 1 en klas 3BK, het kluisjesreglement.  
We verzoeken u vriendelijk dit boekje goed te bewaren. Mocht u voor 10 juli 
a.s. geen exemplaar op de deurmat hebben gevonden, mailt u dan naar 
hv@penta.nl.  
 
 

Geslaagd! 

 
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief hebben wij al een heleboel leerlingen kunnen feliciteren met 

het slagen voor hun eindexamen.  

Wij zijn natuurlijk enorm trots op hen! 

 

Diploma-uitreiking 

Op woensdag 12 juni jl. hebben alle examenkandidaten uit leerjaar 4 en de Havo-TOP te horen 

gekregen of ze geslaagd of gezakt zijn. Sommigen moeten nog een examenvak herkansen. Voor 

alle geslaagden organiseren wij op donderdag 4 juli a.s. een feestelijke diploma-uitreiking. Deze 

vindt plaats in ons schoolgebouw op de Campus. 

We beginnen ’s morgens met de ondertekening van de diploma’s. Dit is een officieel en feestelijk 

moment, maar dit neemt ook veel tijd in beslag en het moet nauwkeurig gebeuren. Vandaar dat we 

dit alvast in alle rust in de ochtend doen. U mag erbij aanwezig zijn, wanneer u dit leuk vindt, maar 

wij maken ook foto’s voor u welke we op onze website plaatsen. Als u daar bezwaar tegen maakt 

dan kan uw kind dat aan ons laten weten en nemen we geen foto van hem of haar. 

De uitreiking van de diploma’s begint om 15.00 uur voor leerlingen en om 15.45 uur voor de 

ouders en verzorgers van de examenkandidaten.  
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Na de diplomering houden wij een afscheidsfeest op een partyboot. Deze vertrekt om 21.00 uur. 

Het inschepen begint om 20.30 uur. Het adres van de aanmeerlocatie van de partyboot is:  

Oude Maasweg 3, 3197 KJ Rotterdam.  

 

U ontvangt een officiële uitnodiging van de diploma-uitreiking per mail. Hier zullen wij ook een 

routebeschrijving naar de partyboot aan toevoegen. 

 

Uitslag tweede tijdvak 

Op vrijdag 28 juni 2019 worden de normeringen bekend 

gemaakt van het tweede tijdvak. Dit zijn de herkansingen 

van de centrale examens. Voor sommige leerlingen een 

erg spannend moment. Vooral voor de leerlingen die een 

herkansing hebben gemaakt om nog te kunnen slagen. 

Andere leerlingen hebben een examenvak herkanst om 

hun cijfer te verbeteren.   

We streven er naar om alle kandidaten die een 

herkansing hebben gemaakt vanaf 11.30 uur op te bellen 

om het cijfer mee te delen. 

 
Gezakt…en nu? 
 
Helaas zijn er ook leerlingen gezakt. Onze decaan dhr. De Groot staat voor hen klaar om te helpen 
met de vraag: “Wat moet ik nu doen?” 
 
 
Terugblik excursie Disneyland Parijs 
Na het eindexamen zijn de vierdeklassers BKM en de tweedejaars studenten van de havo-TOP 
naar Disneyland geweest. Het was een ontspannen en gezellige dag! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Cityswim 010 
Op zondag 23 juni 2019 wordt de “010 City Swim” georganiseerd, een zwemtocht in open water 
door het Maritiem District van Rotterdam.  
De “010 City Swim” is een zwemtocht die in het teken staat van het Daniel den Hoed Fonds. De 
opbrengsten komen ten goede aan onderzoek naar immuuntherapie. 
Als PENTA Hoogvliet doen wij mee als team. We zijn al volop aan het trainen om de 1.500 meter 
in een nette tijd te kunnen volbrengen. De komende tijd zullen we enkele sponsoracties houden 
voor het goede doel.  

 
Voor meer informatie: https://010cityswim.daniel3daagse.nl/ 

  
 
Voor de meivakantie liepen de leerlingen van klas 2 een sponsorloop voor Daniël den Hoed. 
Hiermee haalden zij ruim 800 euro op.  
In het totaal hebben we rond de 2400 euro ingezameld voor ons goede doel. Dit is meer dan het 
dubbele van ons streefbedrag! We willen via deze weg alle donateurs bedanken! 
 
Wil je alsnog sponsoren, dan kan dat via: 
https://010cityswim.daniel3daagse.nl/team/penta-college-hoogvliet/doneren 
 
 

 



 
 

 

Stage klas 3 basis en kader: van 24 juni t/m 5 juli  

 

De stages in leerjaar 3 basis en kader gaan volgende week van start. We hopen dat iedereen een 

fijne tijd heeft en veel leert over het werkveld in deze periode. 

 

Op maandag 8  juli a.s. wordt de stageperiode afgesloten. Overdag werken de leerlingen aan hun 

stageverslag en stagepresentatie. Deze presentatie wordt ’s avonds aan de klas en de ouders 

getoond. Als alles is afgerond, ontvangen de leerlingen hun stagecertificaat. Dit is dan het eerste 

examenonderdeel dat afgerond is. 

 

Deze avond met stagepresentaties begint om 19.00 uur. 

Alle ouders/verzorgers zijn hierbij uitgenodigd.  

We rekenen op uw komst! 

 
 
Terugblik excursie Barcelona klas BS3 
Dit was het eerste jaar dat we naar Barcelona gingen met onze derdejaars mavoleerlingen. Erg 
spannend, maar ook ontzettend leuk.  
We vertrokken op zondagavond 5 mei rond 20.00 uur vanuit school. Slapen in de bus, althans ‘de 
nacht doorbrengen’: veel geslapen werd er niet , om vervolgens op maandagmiddag 6 mei aan 
te komen bij het hotel in Calella. 
Eenmaal daar aangekomen hebben we een kamerindeling gemaakt en hebben we de tijd 
genomen om even bij te komen.  
 
Na het ontbijt in het hotel zijn we de volgende dag met de bus naar Barcelona gereden en hebben 
we in Barcelona een fietstour gedaan. Dit was heel leuk. Daarna hebben we nog wat highlights 
bekeken in de stad en zijn we weer terug gegaan naar het hotel. De beach-workout was ook erg 
leuk.  
Woensdag zijn we opnieuw met de bus naar Barcelona gereden, dit keer naar Park Guell. Vanaf 
hier hebben we een stuk gelopen. Een grote groep ging naar het stadion Camp Nou, de overige 
leerlingen zijn met de andere docenten de stad in gegaan.  
In de avond hebben we een discoavond kunnen regelen bij Bar Nemoris. De bar had op de 1e 
etage een afgesloten gedeelte waar een groot scherm hing en waar gedanst kon worden.   
 
Donderdag, de laatste dag, konden we niet met de bus naar Barcelona i.v.m. de slaaptijden van de 
chauffeurs, dus zijn we met het openbaar vervoer gegaan. Het Natuur historisch museum was erg 
interessant. Daarna kregen de leerlingen vrije tijd om naar het strand te gaan of te gaan winkelen. 
Na een snelle hap zijn we de bus ingestapt voor een lange terugreis. De busreis terug verliep 
echter super. De buschauffeurs hebben enorm doorgereden en we waren vrijdagmiddag veel 
eerder op school dan gepland. 
 
Al met al was de gehele werkweek een erg geslaagde week! 
 
 

     
 
 
 
 



 
 

 

 
Rekennieuws 
De afgelopen weken hebben we opnieuw rekenexamens afgenomen. Alle leerlingen van het derde 
leerjaar hebben voor de tweede keer het rekenexamen afgelegd. Volgend schooljaar, in leerjaar 4, 
zullen ze nog twee kansen krijgen om dit rekenexamen te behalen. Het hoogste resultaat telt. 
In de eerste week van de maand juli worden de resultaten aan ons bekendgemaakt. We zullen 
deze resultaten vervolgens verwerken en dan per brief aan de leerlingen mededelen. 
 
Voor de leerlingen van het vierde leerjaar was het rekenexamen al afgesloten. Voor deze 
examenkandidaten geldt: het (hoogste) examencijfer voor rekenen zal worden weergegeven op de 
cijferlijst bij het diploma. 
 
Uiterlijke datum cijfers inleveren + uitgifte rapport 

Woensdag 3 juli is de uiterste datum voor docenten om de cijfers aan te leveren. In het 

bijgevoegde schema kunt u zien wanneer de rapporten worden uitgedeeld. 

 
 
Zomerstop Catering 
Op 28 juni is de laatste dag van het schooljaar dat catering open is. Hierna gaan de harde werkers 
van ASWZ van hun verdiende vakantie genieten, zodat zij uitgerust en wel in het nieuwe 
schooljaar onze catering weer kunnen verzorgen. 
 
 
De laatste weken 
In de week van 8 juli hebben de leerlingen van klas 1, 2 en 3 BKM projectweek. In het bijgevoegde 
schema kunt u zien op welke dagen uw kind wordt verwacht.  
Voor een aantal activiteiten zullen de leerlingen een fiets nodig hebben. Inhoudelijke informatie 
over het project volgt nog. In deze week zijn er geen reguliere lessen. 
 
Inleveren boeken 
De boeken moeten in de laatste schoolweek worden ingeleverd. 
In de bijlage vindt u het inleverschema per klas. 
 
Sportdag  
Op woensdag 10 juli a.s. vindt de jaarlijkse sportdag plaats voor klas 1, 2 en 3. Deze sportdag valt 
in de projectweek en vindt plaats op de velden van Handbalvereniging ETC in Hoogvliet. 
In de bijgevoegde brief kunt u zien hoe laat de leerlingen worden verwacht. 
 
Absent melden 
Via de receptie (010-2950666) kunt u uw kind tussen 7.45 en 8.30 uur ziekmelden. Op het moment 
dat uw kind weer beter is, neemt uw zoon/ dochter een ingevuld blauw briefje mee en geeft hij/ zij 
deze nog voordat de lessen beginnen af bij de receptie. Is uw zoon of dochter na het weekend op 
maandag nog steeds ziek, meldt hem/ haar dan wederom ziek.  
Verlof voor tandarts- en huisartsbezoek kan vooraf met een blauw briefje worden aangevraagd.  

Bijzonder verlof dient altijd schriftelijk (zie formulier op onze website: www.hv.penta.nl)  via de 

teamleider te worden aangevraagd. 

Dokters- en tandartsenbezoek 
Het komt helaas voor dat leerlingen de les missen vanwege een bezoek aan de tandarts, de dokter 

of de orthodontist. Wilt u daarom deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de lestijd plannen?  

Uiteraard geldt dit niet voor spoedgevallen. 

Roosters 
De actuele roosters én wijzigingen vindt u op onze website www.hv.penta.nl (leerlingenportaal). 
Met de leerlingen-inlogcode zijn niet alleen de behaalde resultaten zichtbaar, maar ook de 
gegevens m.b.t. het verzuim.  
 

http://www.hv.penta.nl/


 
 

 

Wijzigingen doorgeven 
Indien er een wijziging is in de gegevens van uw kind, wilt u dan een mail sturen naar 
hv@penta.nl, voorzien van de naam van uw kind? 
 

 

 
Excursie attractiepark Efteling leerjaar 2 BKM en Havo-TOP1 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:hv@penta.nl


 
 

 

 

 

PENTA college CSG Hoogvliet 

 

Elritsstraat 11, 3192 CE  Hoogvliet 

 

Telefoon: 010-2950666  Mail: hv@penta.nl  
 

 

 

Aan alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3, 
 
Op woensdag 10 juli a.s. wordt onze jaarlijkse sportdag georganiseerd.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Leerjaar 1:  aanwezig: 08.30 uur start 09.00 - 10.30 uur 
Leerjaar 2:  aanwezig: 10.30 uur start 11.00 - 12.30 uur 
Leerjaar 3:  aanwezig: 13.00 uur start 13.30 - 15.00 uur 
 
Alle leerlingen van leerjaar 1 worden verzocht om 8.30 uur aanwezig te zijn op de sportvelden van 
Handbalvereniging ETC Hoogvliet, Botreep 21, Hoogvliet. 
 
Alle leerlingen van leerjaar 2 worden verzocht om 10.30 uur aanwezig te zijn op de sportvelden 
van Handbalvereniging ETC Hoogvliet, Botreep 21, Hoogvliet. 
 
Alle leerlingen van leerjaar 3 worden verzocht om 13.00 uur aanwezig te zijn op de sportvelden 
van Handbalvereniging ETC Hoogvliet, Botreep 21, Hoogvliet.  
 
Deze sportdag is verplicht. Dit betekent dat je aanwezig moet zijn en dat je sportieve inzet mee 
wordt genomen in je cijfer voor lichamelijke opvoeding. Ook geblesseerde leerlingen moeten 
komen, want zij krijgen een taak in de organisatie van de sportdag. Alle overige lessen die je 
normaal op die dag zou hebben vervallen. 
 
Van de leerlingen verwachten we dat: 

 Je sport in je gymkleding; T-shirt en een sportbroek en sportieve schoenen. Indien het koud 
weer is, mag je natuurlijk een sweater over je T-shirt aandoen. Gewone kleding en/of 
schoeisel is niet toegestaan! Ook spijkerleggings e.d. zijn niet toegestaan; 

 Je sportieve en vrolijke humeur meeneemt; 

 Je extra kleding (sport T-shirt) en een handdoek meeneemt. 
 
We wensen iedereen een heel fijne sportdag toe! 
 
Namens de sectie lichamelijke opvoeding, 
 
 
 
Dhr. M. Baan 
Dhr. L. Cafferata 
Mw. Y. van Gennep 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Beste ouders/ verzorgers/ leerlingen van klas 1 BKM, 

De zomervakantie is in zicht. Dat betekent dat het jaar afgesloten gaat worden. Hier een kort 

overzicht van wat er de laatste twee weken plaatsvindt: 

 

 Klas 1BKM 

 

Maandag 8 juli Activiteit (inhoudelijke informatie over de activiteiten volgt nog) 

Dinsdag 9 juli Lesvrij (i.v.m. rapportenvergadering) 

Woensdag 10 juli Sportdag (informatie: zie brief sectie lichamelijke opvoeding 

Donderdag 11 juli  Boeken inleveren klas 1 in lokaal 0.24 

Klas Mentor Lokaal Tijd  

1a DPK 0.24 8.30 -8.50 

1b HWG 0.24 8.50 - 9.10 

1c BEL 0.24 9.10 - 9.40 

1d HOO 0.24 9.40 - 10.10  

bs1a SVN 0.24 10.10 - 10.40 
 

Vrijdag 12 juli Activiteit 

Maandag 15 juli Lesvrij 

Dinsdag 16 juli Uitgifte eindrapport klas 1 basis/kader/mavo: 9:15 – 10.00 bij de mentor 

(welk lokaal staat op de monitor) 

Woensdag 17 juli Lesvrij  

Donderdag 18 juli Lesvrij 

Vrijdag 19 jul Lesvrij 

Maandag 22 juli  Eerste officiële dag van de zomervakantie  

 

Bij dezen een heel fijne vakantie toegewenst.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

C. Blok                     M.Tange 

Teamleider onderbouw basis/kader    Teamleider Mavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Beste ouders/ verzorgers/ leerlingen van klas 2 BKM, 

De zomervakantie is in zicht. Dat betekent dat het jaar afgesloten gaat worden. Hier een kort 

overzicht van wat er de laatste twee weken plaatsvindt: 

 

Klas 2BKM 

 

Maandag 8 juli Activiteit (inhoudelijke informatie over de activiteiten 

volgt nog) 

Dinsdag 9 juli Lesvrij (i.v.m. rapportenvergadering) 

Woensdag 10 juli Sportdag (informatie: zie brief sectie lichamelijke 

opvoeding  

Donderdag 11 juli  Boeken inleveren klas 2 BKM 

Klas Mentor Lokaal Tijd  

2a DAA 0.24 10.40 - 11.00 

2b BAN 0.24 11.00 - 11.20 

2c DAA 0.24 11.20 - 11.50 

2d ALD 0.24 11.50 - 12.10 

bs2a MER 0.24 12.10 - 12.40 

bs2b BBB 0.24 12.40 - 13.10 
 

Vrijdag 12 juli Activiteit 

Maandag 15 juli Efteling (informatie: zie brief) 

Dinsdag 16 juli Uitgifte eindrapport klas 2 basis/kader/mavo: 9:15 – 

10.00 bij de mentor (welk lokaal staat op de monitor) 

Woensdag 17 juli Lesvrij  

Donderdag 18 juli Lesvrij 

Vrijdag 19 jul Lesvrij 

Maandag 22 juli  Eerste officiële dag van de zomervakantie  

 

Bij dezen een heel fijne vakantie toegewenst.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

C. Blok                     M. Tange 

Teamleider onderbouw basis/kader    Teamleider Mavo 

   

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Beste ouders of verzorgers en beste leerlingen van klas 3 mavo, 
 
De zomervakantie is in zicht. Dat betekent dat het jaar afgesloten gaat worden. Hier een kort 

overzicht van wat er de laatste twee weken plaatsvindt, inhoudelijke informatie over de activiteiten 

volgt nog: 

 
Klas 3 mavo (BS3) 
 

Maandag 8 juli Lesvrij (i.v.m. rapportenvergadering) 

Dinsdag 9 juli Activiteit (inhoudelijke informatie over de activiteiten volgt nog) 

Woensdag 10 juli Sportdag (informatie: zie brief sectie lichamelijke opvoeding) 

Donderdag 11 juli  Boeken inleveren: 

 

Klas Mentor Lokaal Tijd  

bs3a NED 0.24 15.10 - 15.40 

bs3b CAF 0.24 15.40 - 16.10 

 

Activiteit (’s ochtends) 

Vrijdag 12 juli Activiteit 

  

Maandag 15 juli Lesvrij 

Dinsdag 16 juli Uitgifte eindrapport: 10.00 – 10.30 bij de mentor (welk lokaal staat op de monitor) 

Woensdag 17 juli Lesvrij  

Donderdag 18 juli Lesvrij 

Vrijdag 19 jul Lesvrij 

  

Maandag 22 juli Eerste officiële dag van de zomervakantie  

 

Bij dezen een heel fijne vakantie toegewenst.  
 
Met vriendelijke groet, 
     
 
 
 
 
 
M.A. Tange 
Teamleider BS mavo 
 

 

 

 



 
 

 

Beste leerlingen en ouders van klas 3 basis en kader, 

Na de stage loopt het schooljaar bijna af. We sluiten dan af met een aantal activiteiten. In onderstaand 

schema kun je zien waar en wanneer je verwacht wordt. 

 

Als je vragen hebt, kom dan gerust even langs bij je mentor of bij mij. 

Mailen mag ook: d.vandijk@penta.nl 

Vriendelijke groet, 

namens het team bovenbouw 

 

Mevrouw Van Dijk 

dag tijd activiteit extra info 

Maandag 
8 juli 

10.00-
16.15 
uur 
 
19.00 
uur 
 

Verwerking stage 
 
 
 
Presentaties stage en 
uitreiking 
stagecertificaten 

Meenemen: stageboek, stageverslag, foto’s, usb-stick, enz. 
Op de monitor zie je in welk lokaal je moet zijn. 
 
 
Je ouders en stagebegeleiders zijn van harte uitgenodigd. 
Je sluit een examenonderdeel af. 

Dinsdag 
9 juli 

08.30- 
10.45 
uur 

Inhalen 
toetsen/werkstukken 

Als dit nodig is, dan krijg je een bericht. 

Woensdag 
10 juli 

11.30-
12.30 
uur 
 
13.00 
uur 

Herkansing 
maatschappijleer 
Lokaal 2.54 
 
Sportdag op de 
velden van Rijnmond 
Sport Hoogvliet 

Voor alle leerlingen die een 6 of lager staan. Aanmelden via dhr. Bakker of mevr. van 
Dijk. 
 
 
Je aanwezigheid telt mee voor het eindrapport. 

Donderdag 
11 juli 

Van 
13.00 
tot 
15.10 
uur 

Boeken inleveren Inleveren boeken 3BKM donderdag 11  juli 2019 

Klas Mentor Lokaal Tijd   

3eo1 BAE 0.24 13.10 - 13.40 

3eo3 BAE 0.24 13.10 - 13.40 

3hbr1 HAB 0.24 13.40 - 14.10 

3hbr3 HAB 0.24 13.40 - 14.10 

3uz1 HAD 0.24 14.10 - 14.40 

3uz3 HAD 0.24 14.10 - 14.40 

3zw1 ZLM 0.24 14.40 - 15.10 

3zw3 ZLM 0.24 14.40 - 15.10 
 

Vrijdag 
12 juli 

 X  

Maandag 
15 juli 

 Excursie met je klas Informatie volgt via je mentor. 
Na de excursie krijg je het eindrapport. 

Dinsdag 16 
t/m vrijdag 
19 juli  

  Lesvrij 

Maandag 
22 juli 

  Eerste officiële dag van de zomervakantie 
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