
 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Voor u ligt de eerste uitgave van de nieuwsbrief van Penta Hoogvliet 2021-2022. Met deze 

nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van wat er allemaal in en rondom school gebeurt.  

 

De opstartperiode zit er op. Het was weer even wennen om onderwijs zonder allemaal lastige 

coronaregels zoals in halve klassen of online te hebben. Een moment waar we vorige jaar lang 

naar uitgekeken hebben: zoveel mogelijk terug naar het oude normaal. Natuurlijk zijn er nog 

wat algemene richtlijnen op het gebied van corona (zie bijlage 2), maar we kunnen ons 

onderwijs weer aanbieden zoals we dat het liefst willen: in de klas op school waar met en van 

elkaar geleerd kan worden, praktijklessen, buitenschoolse activiteiten, keuzelessen, etc..  

Gelukkig kunnen de brugklassers weer op kamp. Zij gaan in de week voor de herfstvakantie 

naar Rheeze.  

 

   
 

Helaas kunnen er tot 1 januari a.s. nog geen buitenlandse excursies georganiseerd worden 

waardoor kamp klas 3 een dagexcursie is geworden. 

 

Omdat er vorig jaar veel buitenschoolse activiteiten, 

sportdagen en educatieve excursies niet zijn doorgegaan 

hebben we dit schooljaar extra sportdagen ingepland. 

Ook proberen we extra bedrijfsbezoeken te plannen. Als 

soort van bedankje naar alle collega’s en leerlingen die 

vorig jaar extra hard hebben gewerkt in een moeilijke 

tijd bieden we iedereen (alle personeelsleden en alle 

leerlingen van klas 1 t/m HT2) een dagexcursie naar de 

Efteling aan onder voorbehoud op maandag 7 maart 

aanstaande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wisselingen  

We hebben vorig jaar een paar wisselingen binnen de school gemaakt.  

De schoolleiding bestaat nu uit de volgende vijf personen: 

Dhr. S.P van Hofwegen, algemeen directeur 

Mevr. C. Blok, adjunct-directeur 

 

Dhr. W.A.R. van der Stel, afdelingsleider klas 1 en 2 BKM 

Mevr. D. van Dijk, afdelingsleider klas 3 en 4 BK, examensecretaris 

Mevr. I. Blok, afdelingsleider klas 3 en 4M + HavoTOP, examensecretaris  

 

De schoolleiding wordt ondersteund door de managementassistente, mevr. J.K.J. Oosterhout.  

 

 
v.l.n.r. dhr. W.A.R. van der Stel, mevr. D. van Dijk, dhr. S.P. van Hofwegen, mevr. I. Blok, 

mevr. C. Blok, J.K.J van Oosterhout 

 

Naast mevr. D. van Dijk en mevr. I. Blok is ook dhr. R. Hazebroek examensecretaris. 

 

De leerlingbegeleiders zijn mevrouw K. van Hoof (links) en mevr. S. Schiavone (rechts). 

 

 
 

Het decanaat wordt gerund door dhr. D. Alkema en mevr. A. Kleingeld.  

 

Mevr. R. van den Bosch is onze School Maatschappelijk Werkster (smw-er). Mevr. Y. van 

Gennep is de zorgcoördinator.  



 

Rooster (bijlage zermelo-app)  

Zo nu en dan hapert de koppeling tussen SOM(administratief programma voor o.a. absentie) 

en Zermelo (roosterprogramma). Om ervoor te zorgen dat leerlingen altijd het actuele 

lesrooster kunnen zien, hebben we de Zermelo-app voor leerlingen beschikbaar gesteld. In de 

bijlage kunt u lezen hoe deze geïnstalleerd kan worden. Alle leerlingen hebben op hun 

pentamail een inlogcode voor de Zermelo-app ontvangen. Het rooster in de Zermelo-app is 

leidend. 

 

 
 

Business school 

BS1A en BS1B 

Na de herfstvakantie starten de leerlingen van de business school MAVO1 met het project 

‘Maak je eigen project’. Tijdens dit project gaan de leerlingen nadenken over het maken, 

presenteren en verkopen van een eigen product. De leerlingen hebben ieder een eigen rol met 

taken binnen de projectgroep, te denken aan: hoofd financiën, hoofd marketing en hoofd PR. 

Bij dit project worden vaardigheden als samenwerken, presenteren, ondernemerschap en 

creatief denken gestimuleerd. Tijdens een door de leerlingen georganiseerde gezellige 

kerstmarkt laten de leerlingen hun ondernemerskwaliteiten zien. De opbrengst van de 

kerstmarkt gaat naar een goed doel. De datum voor de kerstmarkt volgt nog. 

 

BS2A 

Ook de leerlingen van de business school MAVO 2 gaan na de herfstvakantie starten met een 

project. Project ‘Plaza Challenge School’ is een online game dat als voornaamste doel heeft 

creativiteit, informatisering, techniek en ondernemingszin samen te brengen om zo het 

ondernemend gedrag van de leerlingen te stimuleren en verbeteren. Klasgenoten worden 

online winkeleigenaars en spelen samen en tegen elkaar in een winkelstraat van hun eigen 

stad. Iedere week spelen we met de klas één of twee rondes van het spel. De ervaring leert 

dat leerlingen naarmate het spel vordert ze meer inzicht krijgen in het spel en dit zorgt voor 

veel enthousiasme bij de leerlingen.  

Wie wordt de ondernemer van het jaar?? 

 

 

FF vlot 2e slot 

We hebben de laatste tijd geconstateerd dat veel fietsen op het schoolplein niet op slot staan.  

Ons advies is: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolfoto’s 

Zoals u weet is de schoolfotograaf is bij Penta Hoogvliet op bezoek geweest. De leerlingen 

hebben allen een kaartje met inlogcode ontvangen, waarna u zelf de bestelling bij de fotograaf 

kon plaatsen.  

 

De bestellingen die binnen de verzendvrije periode zijn geplaatst (dus zonder portokosten) 

worden door de fotograaf op school afgegeven. De school/de mentor zorgt ervoor dat uw 

bestelling aan uw zoon/dochter wordt meegegeven. 

 

Fotobestellingen die na 4 oktober bij de fotograaf zijn/worden geplaatst - en dat kan tot 2 

maanden na het bezoek van de fotograaf – zullen i.v.m. de portokosten rechtstreeks naar het 

huisadres worden gestuurd. 

 

Heeft u vragen, klachten, bent u een inlogkaartje kwijt of heeft u er geen ontvangen, 

dan dient u de schoolfotograaf te bellen, niet de school.   
Het telefoonnummer is: 015-3646258.  

 

 

Training Zterk  

De leerlingen van leerjaar 2 basis/kader/mavo hebben de afgelopen 

weken de vervolgtraining van Zterk gevolgd. 

Zterk is een antipestprogramma waar leerlingen door middel van sport 

en spel in combinatie met theoretische uitleg leren omgaan met 

groepsdruk. 

Ook tijdens de mentorlessen is hier aandacht aan besteed door middel 

van een opdrachtenboekje. 

 

 

Aansprakelijkheid bij schade of diefstal van een mobiele telefoon 

De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in onze samenleving. Ook op school is de 

mobiele telefoon dominant aanwezig. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn telefoon. 

Ook als de leerling zijn telefoon in de les wil gebruiken. Bij de lessen lichamelijke opvoeding op 

het buitenveld kan de telefoon ingeleverd worden bij de docent die de telefoons achter slot en 

grendel legt. Bij alle andere lessen in het schoolgebouw is de leerling zelf verantwoordelijk 

voor zijn telefoon.  

We stellen ons niet aansprakelijk voor schade of verlies van een mobiele telefoon. 

 

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 of dochter een ingevuld blauw briefje mee 

en geeft hij/ zij deze nog voordat de lessen beginnen af bij de receptie. Elke nieuwe schooldag 

dient u uw kind ziek te melden tussen 7.45 en 8.30 uur. Dit kan per telefoon of per mail 

(receptiehv@penta.nl).  

Verlof voor tandarts- en huisartsbezoek kan vooraf met een blauw briefje worden 

aangevraagd. Dit moet door een van de ouders ondertekend worden. De blauwe briefjes zijn 

verkrijgbaar bij de receptie. 

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

de afdelingsleider te worden aangevraagd. 
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Dweilen met de kraan open 

Op maandag 13 september werden we onaangenaam verrast door een gesprongen 

waterleiding. Het ging om een hoofdleiding die tijdens onderhoudswerkzaamheden door Evides 

sprong. Met hulp van de leerlingen van HBR werd het water snel naar buiten afgevoerd. Het 

duurde ongeveer twintig minuten voordat de hoofdkraan kon worden uitgezet. Gelukkig 

hebben de meeste leerlingen er niet veel van meegekregen en konden (in overleg met de 

brandweer) de lessen gewoon doorgaan. 

 

 
 

Medezeggenschap: deelraad Hoogvliet 

Medezeggenschap betekent dat je samen met anderen inspraak hebt op schoolzaken en dat je 

daarom ook samen beslissingen mag maken. In het geval van een school komt het erop neer 

dat niet de schoolleiding in haar uppie alle beslissingen neemt, maar dat ouders, docenten en 

ook scholieren meepraten en denken. 

In de deelraad worden er zaken besproken die met de school en alles eromheen te maken 

heeft. Denk hierbij onder andere aan: de begroting en inzet van subsidies, het schoolplan, 

inzet van ondersteuning, etc.  

Vanuit het personeel zijn mevr. Y. van Gennep, mevr. B. Deppe (secretaris), dhr. M.S. 

Tourialai en mevr. M. Heijwegen (voorzitter) vertegenwoordigd. 

In de raad zitten ook ouders. Die zijn belangrijk! Het gaat namelijk om zaken die direct of 

indirect met hun kinderen te maken hebben. 

De 4 nieuwe ouders stellen zich hierbij even voor: 

Bianca Ruts 

Ik ben Bianca Ruts moeder van een leerling uit klas 2e Kaithlyn 

Offerman.  

Verder moeder van 3 dochters. Woonachtig in Spijkenisse.  

Ik heb voorheen veel gedaan op de basisschool waar mijn 

dochters op gezeten hebben. Dit gaf mij ook het idee om in de 

medezeggenschapsraad te gaan. Ook voel ik mij begaan met alle 

leerlingen en hun ouders/ verzorgers. Ik zou ook graag meer van 

en voor school willen weten en doen.  

Graag zou ik de ideeën en of vragen van andere ouders willen 

bundelen en voor hun willen stellen en voorleggen aan de gehele 

medezeggenschapsraad, zodat er iets mee gedaan kan worden. 

Ik hoop dan ook op een leuke fijne tijd op het Penta Collega te 

Hoogvliet. 

 



 

 

Herman ten Broeke 

Ik ben Herman ten Broeke 53 jaar en vader van Lieke ten Broeke die 

nu in de 3e klas van het Penta VMBO zit in Hoogvliet. Sinds 2 jaar 

ben ik onderdeel van de MR. Het is leuk als ouder een meer actieve 

bijdrage te kunnen geven aan de school, anders dan dat je kind 

alleen op school zit.  Met name de laatste jaren waren voor iedereen 

een uitdaging door de COVID Pandemie. Ouder en MR weten elkaar 

goed te vinden. Er is altijd behoefte aan nieuwe ouders in de MR! 

 

 

Reino Petrona 

Mijn naam is Reino, vader van Ariên en getrouwd met Ella. 

Werkzaam als informatiemanager bij de GGD. We zijn kersverse 

Hoogvlieters, want we zijn net voor de zomervakantie in Hoogvliet 

Rotterdam komen wonen. Naast een nieuw huis, heeft Ariên ook 

nog de grote stap moeten maken van de basisschool naar de 

middelbare school. We hebben ook nog een zoon van 22 dus dit is 

de tweede keer dat wij een middelbare school periode mogen 

meemaken. Op de basisschool heb ik altijd in de 

medezeggenschapsraad van mijn kinderen gezeten dus het was 

voor mij niet meer dan logisch dat ik ook bij Penta ging kijken of 

er nog een plekje vrij was. Ik vind het leuk om deze manier 

betrokken te zijn bij de school en mijn steentje bij te dragen aan 

de ontwikkelingen van de school waar mijn dochter op zit. 

 

Renée Schenderling 

Mijn naam is Renée Schenderling, ik ben moeder van Stijn uit klas 2d en 

van Kayn die nog op de basisschool zit. Wij wonen met ons gezin in 

Hoogvliet, dichtbij Penta. 

Ik ben graag actief betrokken bij school. Zo ben ik al jaren lid van de 

Ouderraad op de basisschool waar we vele leuke activiteiten organiseren, 

zoals het Sinterklaasfeest of de sportdag. 

Dit schooljaar ben ik gevraagd om deel te nemen aan de Deelraad 

Hoogvliet/ Medezeggenschapsraad op Penta, dat doe ik graag! 

 

Mocht u als ouder vragen hebben over de deelraad dan kunt u onze secretaris, mevr. B. Deppe 

(b.deppe-vandekolk@penta.nl), mailen. Daarna kijken wij of we uw vraag tot een agendapunt 

kunnen maken. 

Dit mailadres kunt u ook gebruiken wanneer u een keer toehoorder van een vergadering van 

de deelraad wilt zijn.  

Wij hopen als team op een mooi nieuw schooljaar in de deelraad. 

Wie weet tot ziens, 

Mevr. M. Heijwegen 

Voorzitter 

mailto:b.deppe-vandekolk@penta.nl


 

Te laat komen 

Te laat komen is naast een schoolovertreding ook een overtreding van de leerplichtwet. Als 

een leerling zonder geldige reden te laat komt, krijgt de leerling bij wijze van straf een 

verplicht nakom-uur in het opvanglokaal. 

Als een leerling gedurende een schooljaar 12 keer te laat komt, zijn wij als school verplicht 

hiervan melding te maken bij Leerplicht. Uw zoon of dochter kan vervolgens worden 

opgeroepen door de leerplichtambtenaar en uiteindelijk zelfs geverbaliseerd worden. Als een 

leerling te laat komt, dient hij zich te melden bij de receptie. Hier laat hij/ zij het schoolpasje 

zien waarna er een te-laat-briefje wordt verstrekt. 

Met dit briefje mag de leerling de les weer in. Als er geen geldige reden voor het te laat komen 

is, wordt er een strafuur afgesproken. 

Op het ouderportaal kunt u o.a. het absentie-overzicht van uw kind vinden. 

 

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. 

 

 

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? 

 

 

Belangrijke data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activiteitenkalender t/m 10 december 2021 

    

11-10-2021 t/m 
13-10-2021 Kamp klas bkm1 - groep 1 

13-10-2021 t/m 
15-10-2021 Kamp klas bkm1 - groep 2 

16-10-2021 t/m 
24-10-2021 Herfstvakantie 

25-10-2021 Studie/ontwikkeldag personeel - leerlingen vrij 

26-10-2021 Havo-TOP HT1-hT2 ouder-docent moment 19.00-21.00 uur 

01-11-2021 Toetsweek 1 klas 4 b/k/m 

02-11-2021 LOB: laatste dag inleveren formulieren mbo-markt 

19-11-2021 Uitgifte rapport 1 klas 4 b/k/m/ + hT1 + hT2 

23-11-2021 Even Proeven Avond voor leerlingen van groep 8 

26-11-2021 Uitgifte rapport 1 klas 1, 2, 3 b/k/m 

29-11-2021 Toetsweek 2 havo-TOP 1+2 

30-11-2021 NOT-beurs (leerlingen havo-TOP) 

30-11-2021 Herkansingen toetsweek 1 klas 4 b/k/m 

07-12-2021 Tafeltjesavond klas 1, 2, 3, 4 b/k/m + hT1 + hT2  

10-12-2021 Versturen nieuwsbrief ouders nr 2 

  

 Onderstaande activiteiten komen te VERVALLEN 

 Kamp leerjaar 3 

 Scholenmarkt Spijkenisse 
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Bijlage: DE Roosterapp van ZERMELO GEBRUIKEN (LEERLING)  

Alle leerlingen van Penta Hoogvliet kunnen via hun mobiele telefoon 

hun rooster bekijken. Hieronder volgt een korte uitleg over hoe je dit 

kunt regelen. De inlocodes voor de Zermelo-app zijn deze week op 

naar het pentamailadres van de leerlingen verzonden. 

Let op: Er zijn twee opties.  

  Op je mobiel:  

1. Ga naar de Play Store, App Store of Microsoft Store en download 

de app   

(uitgever: Zermelo Software BV) 2. Installeer de app op je 

telefoon.  

  

Op een computer:  

3. Log in op het portal van school (penta.zportal.nl)    

Gebruikersnaam = Leerlingnummer  

Wachtwoord = hetzelfde wachtwoord van school  

4. klik op Koppelingen > Koppel App  

  

5. Open de app en vul de gegevens in op de App   

(Instituut = schoolnaam; code = de cijfers op het beeldscherm van de computer)   

 

6. Na deze éénmalige koppeling kunt je het rooster bekijken.  

    

OPTIE 2:  

Het is ook mogelijk om de Zermelo app te koppelen via een QR-code:  

  Op je mobiel:  

1. Ga naar de Play Store, App Store of Microsoft Store en download de app   

(uitgever: Zermelo Software BV) 2. 

Installeer de app op je telefoon.  

  

  

OPTIE 1:  

  

CODE   



 

Op een computer:  

  

3. Log in op het portal van school (penta.zportal.nl)    

Gebruikersnaam = leerlingnummer  

Wachtwoord = hetzelfde wachtwoord als van school  

4. klik op Koppelingen > Koppel App  

  

5. Open de app en kies voor 'QR-code scannen'.  

6. Scan met je mobiele telefoon de code die in het portal op het beeldscherm ziet 

verschijnen:  

 

  

Opmerking:  

Apple; de app werkt vanaf iOS versie 8.0 en hoger.  

Android; de app werkt vanaf Android versie 2.3 en hoger.  

Windows; de app werkt vanaf Windows versie 8.0 en hoger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q R - CODE   



 

Bijlage 2: 

 

 

 

 



 

 


