
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor u ligt laatste uitgave van de nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021 van PENTA 

Hoogvliet. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van wat er allemaal in 

en rondom school gebeurt. Ook vindt u in deze nieuwsbrief veel algemene informatie 

over het nieuwe schooljaar. 

 

Het was een bijzonder zwaar en spannend jaar. We hebben van alles meegemaakt: les in 

gewone klassen, in halve klassen, alleen het beroepsgerichte vak en online les. Helaas 

hebben we ook veel leuke en leerzame dingen moeten missen: kamp, excursies naar een 

bedrijf, museum of pretpark, sportdagen, etc.. 

Toch zijn we bijzonder trots op wat onze leerlingen afgelopen jaar hebben gepresteerd. 

Ondanks alle onzekerheden en wisselingen, hebben zij er telkens het beste van weten te 

maken en zich telkens weer opgeladen om door te gaan en te zorgen dat achterstanden 

beperkt bleven. De meeste leerlingen gaan net als jaren hiervoor ook gewoon over naar 

het volgende leerjaar of met een diploma van school. Een groot compliment waard! 

 

Vanaf de meivakantie zijn we een overzicht aan het maken welke leerling voor welk vak 

of onderdeel van een vak extra begeleiding nodig heeft, zodat we in het nieuwe 

schooljaar extra ondersteuning kunnen bieden aan de leerlingen die dat nodig hebben.  

In het nieuwe schooljaar hopen we dat alle beperkende maatregelen niet meer nodig zijn 

en we ook weer sportdagen en excursies kunnen organiseren. Naast het normale 

jaarprogramma plannen we ook extra buitenschoolse activiteiten in, omdat we dit ook 

erg belangrijk vinden in de ontwikkeling van een puber. We hebben daarom ook besloten 

dat dat elke klas een leuke dagexcursie van de school krijgt aangeboden. Waar en 

wanneer we dit doen, houden we nog even geheim.  

 

We wensen iedereen een fijne en welverdiende vakantie en hopen elkaar eind augustus 

weer te mogen begroeten. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Examenresultaten 

Na het eerste tijdvak is ruim 96% van de examenkandidaten al geslaagd. Voor een paar 

leerlingen is het nog even spannend, maar we hopen op 100% geslaagden uit te komen. 

We zijn enorm trots op onze examenkandidaten die na enorm zwaar coronajaar zulke 

mooie resultaten hebben neergezet. Alle eindexamenkandidaten ontvangen een 

uitnodiging voor de diplomering op 7 of 8 juli aanstaande. 

 

We hopen van harte dat de derdeklassers hun voorbeeld gaan volgen in hun examenjaar! 

 

 
 

Uiterlijke datum cijfers inleveren + uitgifte rapport 

Maandag 5 juli is de uiterste datum voor docenten van 3BK om de cijfers aan te leveren 

voor de laatste rapportvergadering. In het bijgevoegde schema kunt u zien wanneer de 

rapporten worden uitgedeeld. Het kan zijn dat uw zoon/dochter nog extra dagen naar 

school moet komen om achterstanden in te halen. 

 

De laatste weken 

In de week van 5 juli hebben de leerlingen van klas 1, 2 en 3 BKM projectweek. Op de 

volgende bladzijde vindt u het overzicht voor klas 3BK. In deze week zijn er geen 

reguliere lessen.  

In het schema op de volgende bladzijde kunt u zien op welke dagen en hoe laat uw kind 

wordt verwacht. Voor een aantal leerlingen geldt dat zij nog op school worden verwacht 

om werk in te halen.  

 

Inleveren boeken 

De boeken moeten in op vrijdag 9 juli worden ingeleverd. 

Op de volgende bladzijde vindt u het inleverschema per klas. 

 

Oproep vanuit de vestigingsmedezeggenschapsraad 

Voor de deelraad Hoogvliet zijn we voor het komend schooljaar op zoek naar 

enthousiaste ouders die met ons willen meedenken over allerlei zaken die de school 

betreffen. We kunnen twee ouders plaatsen. Indien er meer dan twee belangstellenden 

zijn, zullen er verkiezingen worden gehouden. 

 

Heeft u hier interesse in, of wilt u nog wat verdere informatie ontvangen, dan kunt u 

contact opnemen met mevrouw Heijwegen (m.heijwegen@penta.nl).  
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Beste leerlingen (en ouders van klas 3 basis en kader), 

Het schooljaar loopt bijna af. We sluiten 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. 

 

Met vriendelijke groet namens het team bovenbouw, 

Mevrouw Van Dijk 

dag tijd activiteit extra info 

Maandag 
5 juli 

09:45 
tot 
14:30 
uur 

Spellen in en om de 
school 

Meenemen: eten + drinken 
 

Dinsdag 
6 juli 

10:30 
tot 
… uur 

Excursie naar 
Rotterdam 
10:30 uur vertrek 
vanaf school 

Er wordt gezorgd voor een dagkaart voor het openbaar vervoer en voor de lunch. 
De leerlingen mogen na de gezamenlijke activiteit op eigen gelegenheid terug naar 
huis met de dagkaart, dus ze mogen daarna de stad in zonder begeleiding. Als u 
daar bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit doorgeven aan de mentor en gaat uw 
zoon/dochter terug naar school met de docenten. 

Woensdag 
7 juli 

08.30 
tot 
13:45 
uur 

Inhalen 
toetsen/werkstukken 

Dit geldt alleen voor de leerlingen die achterstanden hebben. Zij zijn op de hoogte 
gesteld door de docenten. 
Leerlingen zonder achterstanden zijn vrij. 

Donderdag 
8 juli 

08.30 
tot 
13:45 
uur 

Inhalen 
toetsen/werkstukken 
 

Dit geldt alleen voor de leerlingen die achterstanden hebben. Zij zijn op de hoogte 
gesteld door de docenten. 
Leerlingen zonder achterstanden zijn vrij. 

Vrijdag 
9 juli 

08.30 
tot 
13:45 
uur 

Inhalen 
toetsen/werkstukken 
 
 
Boeken inleveren 
volgens het schema: 

Dit geldt alleen voor de leerlingen die achterstanden hebben. Zij zijn op de hoogte 
gesteld door de docenten. 
Leerlingen zonder achterstanden zijn vrij. 
 

Inleveren boeken 3BKM vrijdag 9 juli 2021 

Klas Mentor Tijd   

3eo1 ZWI 8.45 - 9.30 uur 

3eo3 VEH 8.45 - 9.30 uur 

3hbr1 HAB 9.30 - 10.00 uur 

3hbr3 HAB 9.30 - 10.00 uur 

3zw1a+b MBM 10.30 - 11.00 uur 

3zw3 BHN 11.00 - 11.30 uur 

bs3a CAF 11.30 - 12.00 uur 
 

    

Woensdag 
14 juli 

10:00 
uur 

Rapport ophalen De mentoren delen de eindrapporten uit op school. 

Maandag 
19 juli 

  Zomervakantie t/m 29 augustus 


