
 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Voor u ligt de tweede 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.  
 
Penta Hoogvliet wint Onderwijsprijs Zuid-Holland met de Reset-klas 
Aan Penta Hoogvliet is op woensdag 10 november de Onderwijsprijs Zuid-Holland uitgereikt 
voor de Reset-klas, een interne rebound-voorziening.  
 
De uitreiking vond plaats in het Onderwijsmuseum te Dordrecht. Penta Hoogvliet nam het in de 
finale op tegen het Mariscollege uit Den Haag en het Comenius Beroepsonderwijs (met de 
methode Jong Bedrijf). 
 
De Reset-klas bestaat inmiddels meer dan tien jaar. Het is een klas binnen de eigen school waar 
leerlingen die vastlopen in de gewone klas tijdelijk extra begeleiding krijgen, zodat ze alsnog 
succesvol kunnen terugkeren in de gewone klas. Per schooljaar worden er ongeveer 100 
leerlingen begeleid, door hulp bij het plannen van het huiswerk, het voorlezen van toetsen aan 
dyslectische leerlingen, werken aan achterstand voor een bepaald vak, korte gesprekjes, et cetera.  
De eerste prijs bestond uit een bronzen trofee en de nominatie voor de landelijke finale die waarna 
ze ook nog eens automatisch meedingen naar de Nationale Onderwijsprijs die uitgereikt wordt in 
maart 2022,  
 
We zijn enorm trots op deze prijs. De jury schreef in haar rapport onder andere de volgende 
lovende woorden: ”De jury is zeer onder de indruk van dit project. De Resetklas is zo’n project dat 
je graag op alle scholen zou zien. Het hele project is goed doordracht en zeer gedegen uitgewerkt 
met veel individuele aandacht, tussentijdse evaluatie en nazorg. En, het belangrijkste, men heeft 
na zo’n lange periode ook zicht op de resultaten: minder verwijderingen, minder absentie, minder 
onvoldoendes, geen schooluitval …” 
 

 
 
V.l.n.r.: economiedocent mevrouw H.Anikad, leerling D. Magdalena, Reset-medewerkster N. 
Smeehuizen, adjunct-directeur C. Blok en directeur S.P. van Hofwegen  
 

https://www.cvo.nl/nieuws/maart-2021/methode-jong-bedrijf-ontwikkeld-op-comenius-beroepsonderwijs
https://www.cvo.nl/nieuws/maart-2021/penta-hoogvliet-viert-tienjarig-bestaan-reset-klas


 

De Onderwijsprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt. Voorafgaand aan een nationale uitreiking 
zijn er uitreikingen in alle provincies. In 2019 won Penta Hoogvliet de Nationale Onderwijsprijs voor 
de havo-TOP-opleiding.  
De prijs is ingesteld om de creatieve kant van het Nederlands onderwijs over het voetlicht te 
brengen en onderwijsvernieuwende projecten te stimuleren (CVO Nieuws, december 2021).  
 
Kerstviering 
Alle leerlingen (klas 1 t/m 4) vieren op vrijdag 24 december a.s. vanaf het 1e, 2e of 3e uur de kerst. 
De exacte tijd verschilt per mentor en wordt afgesproken in de klas.  
Na de kerstviering begint de kerstvakantie. 
 
 

 
 
 
Plaza challenge (BS2A) 
De leerlingen van  BS2A zijn goed bezig met het ontwikkelen van hun ondernemerskwaliteiten. 
Tijdens het online spel kunnen de leerlingen een winkel huren en inkopen doen voor hun winkel. 
Iedere speelronde wordt een aantal ondernemers uitgelicht in de krant en kunnen de leerlingen 
zien welke ondernemers aan de top staan. De leerlingen bekijken hun verkopen en passen 
eventueel hun strategie aan om meer klanten binnen te krijgen. 
 
De leerlingen zijn enorm enthousiast en leren iedere week weer nieuwe economische aspecten 
van het ondernemerschap. Wij spelen 26 speelrondes en wij zijn nu bij speelronde 10. Nog 16 te 
gaan! 
 

 
 
Gevonden voorwerpen 
Op woensdag 22 en donderdag 23 december worden in de hal bij de ingang alle gevonden 
voorwerpen gelegd (ze liggen nu achter de balie). Uw zoon/ dochter kan in overleg met de 
receptioniste of conciërge zijn/ haar spullen meenemen. Voorwerpen die niet worden opgehaald 
zullen naar de kringloop worden gebracht. 
 

 

 

https://www.cvo.nl/nieuws/april-2019/penta-hoogvliet-wint-de-oscar-van-het-onderwijs
https://www.cvo.nl/nieuws/april-2019/penta-hoogvliet-wint-de-oscar-van-het-onderwijs


 

Toetweek BKM4 (gewijzigd) 

Toetsweek 2 voor klas 4BKM staat gepland van 17 t/m 21 januari 2022. De examenleerlingen 
ontvangen voor de kerstvakantie het rooster met een overzicht van de leerstof 
 

Toetweek klas 2 en 3 mavo 

Ook klas 2 en 3 mavo hebben van maandag 17 t/m vrijdag 21 januari 2022 toetsweek. Het 

toetsweekrooster en een overzicht ‘Wat te leren voor welk vak?’ krijgen de leerlingen voor de 

kerstvakantie uitgedeeld. De leerlingen maken tijdens de toetsweek alleen toetsen en zullen geen 

lessen volgens het rooster volgen. 

 

Het doel van deze toetsweek in klas 2 en 3 is om de leerlingen alvast te laten wennen aan de 

toetsweken in het examenjaar. We willen de leerlingen leren plannen en organiseren. Ook willen 

we de leerlingen laten ervaren hoe het is om in één week meerdere toetsen te maken. We hebben 

afgesproken de toetsen uit de toetsweek niet zwaarder mee te laten tellen. 

 

Toetsweek 3 havo-TOP 

Voor de studenten van de havo-TOP staat na de kerstvakantie in de week van 31 januari t/m 4 

februari 2022 de toetsweek van periode 3 gepland. Vlak voor de kerstvakantie ontvangen de 

studenten het toetsweekrooster en het ‘wat te leren voor welk vak’ schema. 

 

 
 

 



 

 
 

Maatschappelijke stage 

De maatschappelijke stage voor klas 2 dit schooljaar is onder voorbehoud van de op dat moment 

geldende maatregelen van dinsdag 15 t/m vrijdag 18 maart 2022.In de maatschappelijke stage 

zullen de leerlingen een bijdrage leveren voor de omgeving. Een brief met de exacte uitwerking 

van de maatschappelijke stage zal op een later moment volgen. 

 

Vuurwerk 
Dat vuurwerk slechts een beperkte tijd mag worden 
afgestoken is algemeen bekend en om die reden heeft de 
politie ook dit jaar weer aangekondigd dat zij zeer streng 
zullen optreden als er voor de jaarwisseling toch vuurwerk 
wordt afgestoken. 
Wij zijn daar blij mee, want als school zien wij natuurlijk ook de 
gevaren in en we moeten er niet aan denken dat er een 
ongeluk zou gebeuren met een van onze leerlingen. 
 
Om die reden hebben we ook dit jaar weer een heel duidelijke 

afspraak gemaakt met de politie: 

Een leerling die vuurwerk bij zich heeft, of vuurwerk afsteekt wordt onmiddellijk geschorst en 

overgedragen aan de politie. Hij kan dan een stevige boete en daarnaast een taakstraf tegemoet 

zien. 



 

Vanuit het decanaat… 
Wij zijn Daan Alkema en Anja Kleingeld-Loman. Op het Penta College Hoogvliet zijn wij 
verantwoordelijk voor het decanaat en loopbaanoriëntatie en begeleiding. 
Je kan bij ons terecht voor vragen over profiel- en studiekeuze. 
 
Wij begeleiden leerlingen bij het geheel van activiteiten om leerlingen en studenten voor te 
bereiden op een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie. 
In eerste instantie ga je aan de slag met loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) met je mentor, 
mochten er daarna nog vragen of onduidelijkheden zijn kom dan bij ons langs. 
 
Anja Kleingeld-Loman 
Daan Alkema 
 

 

 
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. Elke nieuwe schooldag dient u uw kind 
ziek te melden tussen 7.45 en 8.30 uur. Dit kan telefonisch (010-2950666) of per mail 
(receptiehv@penta.nl). 
Verlof voor tandarts- en huisartsbezoek kan vooraf met een blauw briefje worden aangevraagd. Dit 
dient door een van de ouders te worden ondertekend. De blauwe briefjes zijn verkrijgbaar bij de 
receptie. 
 

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 verbaliseerd 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. 
 
Het valt ons op dat het vaak gebeurt dat leerlingen voor- of na een dokter- of tandartsbezoek niet 

naar school komen. We vragen u er op toe te zien uw zoon of dochter z.s.m. weer naar school te 

sturen, om achterstanden en gemiste lessen te voorkomen. 

 
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? 
Denkt u hierbij ook aan een up to date e-mailadres. Steeds vaker sturen we informatiebrieven 
(ook) per mail.  
Gescheiden ouders kunnen aan de administratie een extra e-mailadres doorgeven (hv@penta.nl), 
zodat er een extra inlog voor u in het ouderportaal wordt aangemaakt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hv@penta.nl
mailto:hv@penta.nl


 

Belangrijke data 
 
 
 
 
 
 

  Activiteitenkalender t/m 18 februari 2022 

    

13-12-2021 LOB klas 2a en 2c naar HBR, inclusief lunch 

14-12-2021 LOB klas 2b en 2d naar HBR, inclusief lunch 

24-12-2021 kerstvieringen/ontbijt 

25-12-2021 t/m 
09-01-2022 kerstvakantie 

17-01-2022 LOB klas 2E naar HBR, inclusief lunch 

17-01-2022 toetsweek nr 1 voor m2 + m3 

17-01-2022 toetsweek nr. 2 voor klas 4 bkm 

18-01-2022 LOB klas 2F naar HBR, inclusief lunch 

19-01-2022 OPEN HUIS (14.00 - 20.00 uur) 

25-01-2022 start project Bizzworld bk1 of bijspijkeren m1 + bk2 

26-01-2022 Open LESmiddag voor leerlingen groep 8 

25 of 26-01-
2022 snowworld Zoetermeer klas 4bkm (onder voorbehoud) 

31-01-2022 toetsweek 3 hT1 en hT2 

31-01-2022 LOB klas bs2a naar HBR, inclusief lunch 

04-02-2022 uitgifte rapport 2 aan bkm4 

09-02-2022 voorlichtingsavond/infoavond bkm2 LOB/profielkeuze 

15-02-2022 tafeltjesavond bkm4 + hT12 

15-02-2022 herkansingen toetsweek 2 bkm4 

18-02-2022 nieuwsbrief nr 3 ouders versturen 

    

    

  Onderstaande activiteiten komen te VERVALLEN 

  kerstmarkt Duitsland hT2 (20-12-2021) 

  
kerstmarkt BS1a (20-12-2021) dit wordt een voorjaarsmarkt, datum 
volgt 

  foute truiendag (23-12-2021) 

  wintersport informatieavond (11-01-2022) 

 AOB / Mbo-markt bij HV (13-01-2022) 

  wintersportreis (02-02-2022) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


