
 

 
 

Beste ouders, 

 

Graag informeer ik u in deze nieuwsbrief over een aantal onderwerpen. 

 

Ouders gezocht! 

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij zoek naar drie enthousiaste en in de school 

geïnteresseerde ouders die graag mee willen denken met onze medezeggenschapsraad. 

De deelraad Penta Hoogvliet (medezeggenschapsraad) bestaat uit vier medewerkers en 

vier ouders. Er wordt 6 á 9 keer per jaar op dinsdagavond vergaderd. 

De vergaderingen vinden plaats op school. 

  

Wij zijn zeer geïnteresseerd in de mening van ouders en betrekken ze dan ook graag bij 

schoolzaken. Dus denkt u graag mee en luistert u graag naar nieuwe schoolplannen of 

andere school gerelateerde ontwikkelingen op onderwijsgebied geef u dan op. 

We starten in september in het nieuwe schooljaar. 

  

Heeft u interesse? Dan graag even een berichtje naar Janneke van Rooyen 

via j.vanrooyen-vaneerten@penta.nl 

Indien er meer dan drie ouders geïnteresseerd zijn, zullen er verkiezingen worden 

gehouden. 

  

Zelftesten 

We kunnen u laten weten dat de Pentascholen niet meedoen met het risicogericht 

zelftesten van leerlingen. Er vinden dus ook geen zelftesten van leerlingen plaats in de 

school.  

Wanneer er een besmetting bij een leerling of medewerker binnen de school is, zullen we 

'nauwe contacten’ adviseren zich te laten testen bij de GGD-teststraat. Leerlingen die 

niet langer dan vijftien minuten binnen een straal van anderhalve meter van degene met 

een besmetting zijn geweest en toch graag willen testen, kunnen thuis een zelftest 

afnemen. Deze zijn o.a. in supermarkten, apotheken en drogisterijen te koop.  

Heeft u vragen over de zelftesten, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding.  

 

Achterstanden door Corona 

Klas 4 ligt al helemaal op koers om toe te werken naar het diploma. Na de meivakantie 

starten de Centrale Eindexamens. In klas 3 liggen we redelijk op schema. In de 

onderbouw ligt de focus op de kerndoelen. Dit betekent dat er doelgericht gewerkt wordt 

aan de leerdoelen die zijn omschreven voor de basisvorming. De extra activiteiten en 

verdiepende vakkennis worden niet of zeer beperkt aangeboden.  

Naast achterstanden op het gebied van lesstof wordt er ook gesproken over 

leefachterstanden, omdat de leerlingen ook de leuke uitjes en gezellige contacten tijdens 

de coronatijd missen.  

Door middel van enquêtes en analyses brengen we in kaart waar we per klas staan. Met 

de uitkomsten van deze zogeheten (wettelijk verplichte) schoolscan gaan we na de 
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meivakantie aan de slag. Achterstanden op individueel niveau en klassenniveau zullen als 

eerste aangepakt worden. Dit gebeurt in eerste instantie alleen met essentiële 

onderdelen waarvan het nodig is dat deze worden aangepakt voordat het nieuwe 

schooljaar begint. Bij een achterstand die een gehele leerlaag betreft, kan er ook voor 

worden gekozen om dit probleem in het nieuwe schooljaar aan te pakken; bijvoorbeeld 

door (tijdelijk) een lesuur meer aan de lessentabel toe te voegen.  

 
Schoolfotograaf bij Penta Hoogvliet op bezoek 

Voor komend schooljaar hebben wij een schoolfotograaf bereid gevonden om van alle 

leerlingen schoolfoto’s te maken. De betaling en het bestellen van de foto’s gaat buiten 

school om. Dit verloopt via de schoolfotograaf. Verderop in dit bericht staat de procedure 

en werkwijze van de fotograaf.  

 

In opdracht (en op kosten) van school maakt de schoolfotograaf in ieder geval 1 digitale 

pasfoto. Deze digitale pasfoto blijft in bezit van school en gebruiken wij voor het 

leerlingsysteem SOM. Als u hier bezwaar op heeft, kan u dit – tot 30 augustus 2021 -via 

hv@penta.nl kenbaar maken.  

 

Planning fotoshootdagen: 

Het fotograferen is op twee dagen. (De data zijn nog wel onder voorbehoud). 

 

- Donderdag 2 september > alle brugklassen (leerjaar 1) en leerjaar 2 

basis/kader/mavo. 

- Maandag 6 september > leerjaar 3, 4  basis/kader/mavo  havo-TOP 1+2. 

 

 
 

 

Excursie 

Westerbork 

Tijdens mijn lessen 

levenbeschouwing 

behandelde ik het 

thema vrijheid en 

wilde ik de kinderen bewust maken van hetgeen wat ze hebben en dat dat niet altijd 

vanzelfsprekend is.  

 

Doordat dodenherdenking dit jaar wederom niet door kan gaan - zoals normaal 

gesproken in Hoogvliet - mocht ik van gemeente Hoogvliet een aantal kinderen 

meenemen op een excursie naar Westerbork.  

Dinsdag 19 april ben ik, samen met meneer Bakker en 5 leerlingen, naar kamp 

Westerbork geweest. Een filmploeg ging mee om de kinderen te filmen. 

De kinderen waren enorm enthousiast dat zij waren uitgekozen. Het was een mooie dag. 

 

Westerbork is op zich een vlakte met hier en daar een monument, kunststuk of een 

overblijfsel uit de 2de wereldoorlog. De gids vertelde enorm boeiend en hierdoor werd de 

vlakte levend.  

Op 1 van de foto's is een kunstwerk van een overlevende van Auschwitz te zien. Hij 

maakte een stuk spoorlijn die naar de hemel wees zodat de rails onbruikbaar is geworden 

voor herhaling van de gruwelijkheden.  
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De bruine stenen op de andere foto staan symbool voor de Joden en de witte stenen voor 

de niet-Joden. Hij vertelde hiermee dat, mocht die ooit nog eens gebeuren, de Joden 

worden beschermd door de niet-Joden. 

 Er zijn 102.000 mensen getransporteerd vanuit Westerbork naar andere kampen. Van 

baby’s tot bejaarden. De lengte van de steentjes geeft de doelgroep aan. Hoe hoger het 

steentje hoe ouder diegene was. Alle steentjes bevatten de Davidster en hier en daar een 

foto van een slachtoffer. Een gedeelte van de rode steentjes zijn zichtbaar op de derde 

foto. 

 

De busreis was lang maar wat waren de kinderen lief. Als kers op de taart interviewde de 

filmer Vincent de kinderen voor en na het bezoek. Hij stelde daarbij de vraag: “Wat is 

vrijheid voor jou?”. Natuurlijk kwamen er verschillende antwoorden en dat is mooi; het 

creëert een stukje bewustzijn.  

 

Hannie, een inwoonster van Hoogvliet en 86 jaar oud, heeft de oorlog overleefd en daar 

een boekje over geschreven voor haar kleinkinderen. Het boekje is ook uitgebracht. We 

kregen allemaal een boekje van Hannie en ze vertelde mooie verhalen in de bus aan de 

kinderen. 

 

Wat een cadeautje was deze dag ten tijden van de lockdown. 

 

Mevrouw Heijwegen 

   



 

 
 

 

Vervanging mevr. Mantzaris 

Mevrouw Mantzaris komt na de meivakantie niet meer terug. Haar lessen worden 

gegeven door de volgende docenten: 

 

1A Mevr. Swemmer 

1B Mevr. Veenhoff 

BS1A Mevr. Veenhoff 

2B Mevr. Veenhoff 

2C Mevr. Deppe 

2D Mevr. Deppe 

2E Mevr. Veenhoff 

3ZW1B* Mevr. Swemmer 
 

* Klas 3ZW1B kreeg les van zowel mevr. Veenhoff en mevr. Swemmer; na de 

meivakantie alleen van mevr. Swemmer.  

 



 

De lessen worden zowel mogelijk fysiek aan de hele klas tegelijk in een groot lokaal 

(zodat er voldoende afstand gehouden kan worden) gegeven.  

 

Kerstmarkt BS1A   

 BS1A heeft vorige periode keihard gewerkt aan het opstarten van 

een eigen onderneming bij het project “JEP” (je eigen product). De 

leerlingen hebben in groepjes gewerkt met een beperkt budget aan 

een eigen gekozen onderneming. Ze moesten hierbij nadenken over 

de rollen binnen de onderneming zoals hoofd ”markt”, hoofd 

”financiën” en hoofd ”PR”.  

Vervolgens hebben de leerlingen een aantal producten gekozen die 

ze in wilde kopen. Maar voordat het idee goed werd gekeurd moest 

het eerst worden gepitcht! Ze hebben daarbij nagedacht over aantallen, prijzen, promotie 

en de presentatie van de kraam.  

Na de goedkeuring hebben de leerlingen de producten ingekocht, opgepimpt, 

reclamemateriaal gemaakt en vervolgens zouden ze het op dinsdag 15 december op een 

zelf georganiseerde kerstmarkt met tijdsloten gaan verkopen.  

Helaas kon dit op het laatste moment niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen hebben 

de leerlingen zelf creatieve manieren bedacht om de producten te verkopen.  

Dit heeft geresulteerd in het fantastisch bedrag van €373,50 wat allemaal wordt 

geschonken aan KIKA.  

 

Trots op de Business School klas BS1A! 

 

Tot slot 

Het is tot nu toe een bijzonder en zwaar schooljaar geweest. Na de meivakantie start 

alweer het laatste gedeelte van het schooljaar. We wensen alle examenkandidaten heel 

veel succes met de examens. Maar ook succes voor alle leerlingen uit de andere leerjaren 

die het schooljaar zo goed als mogelijk proberen af te ronden.  

We hopen dat er een normale zomervakantie aankomt, waar iedereen alvast kan 

beginnen met wegwerken van de leefachterstand. Bovenal hopen we dat alles weer snel 

normaal wordt, niet een nieuw normaal, maar gewoon zoals het was.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik wens u en zoon/ dochter een fijne 
meivakantie.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens al het personeel van Penta Hoogvliet groet ik u. 
 

 
S.P. van Hofwegen  
Directeur 
Penta Hoogvliet 
Elritsstraat 11 • 3192 CE Hoogvliet Rotterdam 
T 010 2950666  


