


Elkaar leren kennen
Op Penta Hoogvliet voel je je al gauw thuis. We beginnen 
met een spannend kennismakingsproject waarin je je 
mentor en je klasgenoten leert kennen. 
Je mentor is een soort meester of juf zoals op de basis-
school.

Hij doet zijn best om samen met jullie en de andere leraren voor 
een leuke sfeer in de klas te zorgen. 
De leraren willen je graag dingen leren en dat gaat het beste als 
iedereen het naar zijn zin geeft.

In de lessen moet je je prettig voelen, maar ook daarbuiten - in 
de aula of op het schoolplein. 
We zijn benieuwd naar je ideeën over de aankleding van de loka-
len, de gangen en de aula op de Campus. 
Je kunt hierover meepraten in de leerlingenraad.

De school uit
In oktober gaan we een week op kamp. Je leert elkaar dan nog 
beter kennen omdat je dan met elkaar allerlei dingen moet 
doen. 
Ook in klas 2 en hoger gaan we af en toe op stap. Zo is bijvoor-
beeld klas 3-basis en 3-kader afgelopen schooljaar 
naar de Ardennen geweest en leerden de leerlingen op allerlei 
manieren samen te werken. Dat is erg belangrijk voor de prak  
tijklessen. 
Klas 3-mavo gaat er ook een week op uit. Dat kan in Nederland 
zijn, maar ook in het buitenland. 
De afgelopen jaren hebben alle 4e klassers een uitstapje naar  
het buitenland ge maakt, bijvoorbeeld naar de Ardennen of 
Disneyland Parijs. 
We doen natuurlijk nog veel meer leuke dingen. Zo vieren we 
bijvoorbeeld elk jaar Kerst met elkaar.

Summerschool
Om goed voorbereid te beginnen aan je middelbare schooltijd,
kun je je opgeven voor de Summerschool. Tijdens de eerste 
week van de zomervakantie krijg je dan lessen,
zoals taal, rekenen en beeldende vorming. Ook leer je het ge-
bouw en al veel nieuwe mensen kennen.
Kortom, je raakt al voordat het nieuwe schooljaar begint ver-
trouwd met je nieuwe school.
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elkaar leren kennen

een leuke sfeer in de klas

goed contact met je mentor

een mooi gebouw op de Campus

schoolkamp en andere leuke uitjes

samen Kerst vieren

een beroep kiezen dat bij je past



Samen zorgen voor veiligheid
Overal waar je met andere mensen bent, is het belangrijk 
dat je je veilig voelt. Op straat, in de metro, op een feestje 
en op school. Je voelt je veilig als je niet bang hoeft te zijn 
dat je wordt uitgelachen of gepest. Maar ook je spullen 
moeten veilig zijn en je moet met je handen van elkaar 
afblijven.

In je eentje kan je niet zorgen voor veiligheid. Dat doe je met 
elkaar, in de klas, in de school en ook daarbuiten. Als je met 
elkaar wilt zorgen voor veiligheid moet je respect voor elkaar 
hebben. We zijn allemaal verschillend en allemaal verdienen we 
recht op respect, of we nu dik of dun, wit od bruin, man of vrouw 
of noem maar op zijn. Op Penta Hoogvliet zorgen we op maller-
lei manieren voor dat iedereen zich veilig kan voelen.

Rekening houden met elkaar
De leraren letten erop dat leerlingen elkaar met respect 
behandelen. We praten erover bij de dagopeningen en ook in 
de mentorlessen wordt er regelmatig over gepraat. We laten niet 
toe dat leerlingen anderen pesten. Als we dat merken gaan we 
in gesprek met die leerlingen, maar ook met de ouders. Als dat 
niet helpt, treden we streng op.

Elk jaar leiden we een aantal leerlingen van klas 2 op toot Peer-
leader. Zij begeleiden de leerlingen van klas 1 in de introductie-
periode.

Orde en netheid vinden we belangrijk. Je moet respect hebben 
voor anderen en ook voor je leefomgeving. We accepteren het 
niet als leerlingen zich niet aan de regels houden, rommel maken 
en dingen vernielen.

De leraren zitten met elkaar in een team. In de teamvergadering 
praten zij elke week met elkaar over de sfeer en de veiligheid in 
de klassen.

Tijdens sporten en spelactiviteiten oefenen we veel met samen-
werken en rekening met elkaar houden.
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samen de dag beginnen / dagopening

respect voor elkaar

respect voor elkaars spullen

orde en netheid

je aan de regels houden

voor elkaar zorgen

samen plezier maken



Contact maken
Je komt op school om te leren. Mensen denken dan vaak 
aan vakken als rekenen en Engels. Maar het is net zo 
belangrijk dat je leert om me elkaar om te gaan. Want als 
je goed met andere mensen om kunt gaan, dan word je 
gelukkig en dan maak je andere mensen gelukkig.
Op het Penta Hoogvliet besteden we daar veel aandacht 
aan, op allerlei manieren.

Mentor
Het begint ermee dat je mentor je goed wil leren kennen, 
zodat hij je beter kan helpen als het nodig is. Als je je aanmeldt 
op onze school, houden we een ‘intakegesprek’ met jou en je 
ouders. Je mentor gaat op huisbezoek of hij voert een kennisma-
kingsgesprek met je ouders. Elke mentor praat met zijn klas over 
de sfeer in de groep en wat je kunt doen om die sfeer (nog) beter 
te maken. Bij je mentor kun je terecht a-ls je boos of verdrietig 
bent, maar ook als je iets leuks hebt meegemaakt en natuurlijk 
praat hij met je over je cijfers. Na elk rapport belt de mentor met 
je ouders, ook als alles heel goed gaat.

Begeleiding
Natuurlijk is de mentor niet de enige die erop let dat iedereen 
goed met elkaar omgaat. Alle leraren werken daar aan mee. Zij 
willen graag dat er in hun lessen een prettige sfeer is en praten 
daar elke week met elkaar over in de teambesprekingen.
Als je wat extra hulp nodig hebt, kun je een training krijgen om 
je zelfvertrouwen te versterken of met je faalangst om te gaan. 
En als je moeite hebt met spellen of lezen kun je dyslexie  bege-
leiding krijgen. Als je ouders vragen hebben over opvoe  ding of 
andere zaken kunnen ze terecht bij de Schoolmaat schappelijk 
Werker.

Kortom, op Penta hoogvliet vinden we het belangrijk dat we 
aandacht hebben voor elkaar.
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leerling en leerling, samen lachen, samen werken,

praten, sporten, leren, voor elkaar zorgen

leraar en leerling, mentorlessen, sfeer in de klas

extra hulp, kamp, sport en spel

mentor en ouders, intakegesprek

kennismakingsgesprek, 

telefonisch contact, ook als het goed gaat



Een goed rapport
Afgelopen jaar bezocht de onderwijsinspectie onze school. 
Voor de kwaliteit van de school kijkt de inspectie onder an-
dere naar degegevens van de eindexamens en het aantal 
leerlingen dat elk jaar over gaat. Ook beoordeelt ze lessen 
door lesbezoeken en praat ze met de leerlingen over wat 
zij van de school vinden. De inspectie heeft onze school 
niet alleen met GOED beoordeeld, ook hebben wij het 
predicaat EXCELLENTE school mogen ontvangen.

Uiteraard zijn wij hier heel trots op!
In het gebouw van PENTA op de Campus krijg je les in prachtige 
praktijkruimtes. De leerlingen van de afdeling Horeca runnen in 
het Woongebouw zelfs een eigen restaurant.

In de onderbouw
Naast vakken als economie, Nederlands, wiskunde, Engels,
techniek, etc, kun je ook een aantal keuzevakken volgen. 
Denk hierbij aan:
- Frans voor beginners
- food & health
- the daily mail
- schoolkrant
- koken
- extra sport
- dans
- boksen en bootcamp

vmbo-opleidingen
Leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 
kunnen voor de volgende beroepsgerichte vakken in de 
bovenbouw (klas 3 en 4) kiezen:
• Horeca, Bakkerij en Recreatie; 
• Zorg en Welzijn;
• Economie en Ondernemen.

In deze afdelingen kunnen allerlei keuzevakken gekozen wor-
den. Zo kun je op Penta straks kiezen voor Uiterlijke Verzorgen 
en Mode, Sport en bewegen, geüniformeerde dienstverlening 
en veiligheid, EHBO...

mavo en havo-top
Na de mavo kun je op Penta Hoogvliet ook een havo-diploma 
halen. Kijk hiervoor in onze folder over de BUSINESS SCHOOL!
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een waardevol diploma

vmbo en mbo in één

havo-TOP!

Horeca, Bakkerij & Recreatie

Zorg en Welzijn
(met uiterlijke verzorging als keuzevak)

Economie & Ondernemen



Voorlichtingsavond “Even proeven”
Voor leerlingen en ouders groep 8
Dinsdag 23 november 2021 om 19.00 - 21.00 uur

Locatie: Campus Hoogvliet, Elritsstraat 11, 3192 CE, Hoog-
vliet

Open dag
Voor leerlingen en ouders
Woensdag 19 januari 2022  (14.00 - 20.00 uur)
Locatie: Campus Hoogvliet

Open lesmiddag
Voor leerlingen groep 8
Woensdag 26 januari 2022  (13.30 - 15.30 uur)
Locatie: Campus Hoogvliet

Je kunt je voor de voorlichtingsavond en de openlesmid-
dag aanmelden bij de administratie van de school. Dit kan 
telefonisch via nummer 010-2950666. Het kan ook via de 
e-mail: hv@penta.nl of op de website www.hv.penta.nl

Elritsstraat 11   |  010 - 2950666   |   hv@penta.nl

Beste jongens en meisjes,
Je zit op dit moment in groep 8 van de basisschool. Je zult dit 
schooljaar moeten gaan kiezen naar welke school voor het 
voortgezet onderwijs je gaat. als je kiest voor Penta Hoogvliet, 
ga je een bijzondere tijd tegemoet.

Dit boekje kan je helpen bij het nemen van deze belangrijke 
beslissing. Maar nog beter is het om een keer bij ons de sfeer 
te komen proeven. En als je echt wilt weten hoe het hier is, 
praat dan eens met kinderen die al op Penta Hoogvliet zitten. 
Zij weten je precies te vertellen hoe het hier is. Je kent vast 
wel een paar kinderen bij jou in de buurt die bij ons op school 
zitten en anders kom je ze wel tegen op de Open dag.

Ik wens je veel succes en plezier tijdens je laatste maande op 
de basisschool.

S.P. van Hofwegen - Directeur

Inschrijven
Als je ouders je als leerling willen inschrijven, kunnen ze op 
onze website www.hv.penta.nl alle informatie vinden hoe aan 
te melden.

Toelating
Na de aanmelding beslist een toelatingscommissie over 
je toelating tot het eerste leerjaar. die beslissing neemt de 
commissie op grond van het advies van de directeur van de 
basisschool, het onderwijskundig rapport en eventueel de 
scores van de CITO-toets en/of de NIO/test.


