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Geachte ouders en verzorgers, beste jongens en meisjes,

Het is inmiddels bijna eind april en we zijn op weg naar een Meivakantie.

Voor de leerlingen van 4 mavo komt het examen nu wel erg dichtbij.
Als extra voorbereiding starten we op 23, 24 en 25 april met de examentraining voor deze groep.
Elders in deze Nieuwsbrief staat daarover meer informatie. Helaas kunnen we dan niet voorkomen 
dat er voor de overige klassen enige lesuitval gaat ontstaan. Onze excuses daarvoor.
Op maandag 14 mei gaat voor de leerlingen van de examenklassen het centraal schriftelijk examen 
beginnen met het vak Nederlands. Ik maak van de gelegenheid gebruik om onze kandidaten (en 
u op de achtergrond) alvast veel succes te wensen. Over ruim twee maanden  (4 juli) hopen we 
in een volle aula, de diploma›s te mogen uitreiken.

In deze Nieuwsbrief vindt u veel informatie over activiteiten die de laatste weken hebben 
plaatsgevonden zoals, het bezoek aan het Rijksmuseum met klas 2, de workshops bij de 
huiswerkuren en de jaaragenda tot het einde van het schooljaar.
Let hierbij goed op de kleine wijzigingen die zijn aangebracht in vergelijking  met de eerder 
gepubliceerde versie.

De laatste periode van het schooljaar is meestal niet de rustigste. Het schoolritme wordt geregeld 
onderbroken door vakanties en vrije dagen. Denk aan de Pinksteren, studiedagen etc.
Studieritme is belangrijk, want er moet nog flink wat gebeuren en sommige leerlingen zullen echt 
nog een flinke eindspurt moeten maken. Dus nog even de tanden op elkaar.....

Ik wens u, mede namens alle medewerkers, alvast een goede Meivakantie toe.

J. Grimm                                                       
directeur
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Op school hebben we met de groep een tijd geleden diplomabier gebrouwen.
Na de diploma-uitreiking krijgen de ouders zo’n biertje mee om te toasten op het slagen van hun 
zoon/dochter. We moesten natuurlijk wel weten of dit bier veilig gedronken kon worden. Op school 
hebben we daar de materialen niet voor, maar bij Kemira wel. Ons bier bleek 5,8% alcohol te be-
vatten. Het had een tripel moeten worden, maar helaas verliep het brouwproces niet helemaal naar 
wens. Het is een heerlijk biertje geworden met een beetje zure smaak. Het kan het best gedronken 
worden als goed gekoeld en op een zomerse dag.

Een deel van de leerlingen had zelf koperoplossingen gemaakt en had berekend hoeveel koperio-
nen daar in zaten. Bij Kemira werd gemeten of ze dat goed berekend hadden. Gelukkig bleek dat 
bij iedereen goed te kloppen. We zien terug op een gezellige en leerzame middag.

Bezoek Kemira klas 4mavo

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-

Mentoravonden

Programma van Toetsing en Afsluiting

Afgelopen vrijdag heeft het jaarlijkse volleybaltoernooi plaatsgevonden tussen de beste eerste klas 
teams van Godfried Richter en Bahûrim. Dit jaar was de organisatie in handen van Godfried Richter. 
Deelname aan het toernooi was gereserveerd voor de teams die op het toernooi op de eigen vesti-
ging de beste waren.
 
Na het hartelijke ontvangst in de mooie nieuwe sporthal was het tijd om met de volleybalwedstrijden 
te starten. De wedstrijden vonden plaats op groot veld onder leiding van de lo-docenten. Met de ove-
rige teams en zelfs enkele ouders op de tribune was er sprake van een gezellige sportieve sfeer.
Waar vorig jaar de wisselbeker naar Godfried Richter ging, waren de teams van Bahûrim dit jaar een 
maatje te sterk. De eindstand uitgedrukt in het aantal gewonnen partijen was duidelijk in het voordeel 
van de teams van Bahurim: 7 - 2.

Volleybaltoernooi GR en BM
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Bezoek Kemira klas 4mavo

Mentoravonden

Programma van Toetsing en Afsluiting

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-

Godfried Richter op Facebook

Volleybaltoernooi GR en BM

Workshop op Godfried Richter
Na een wat rommelige start, draaien workshops ondertussen goed. De eerste keer waren er wat 
misverstanden waardoor een aantal leerlingen de eerste ronde gemist hebben. We zien de leerlingen 
met veel enthousiasme bezig bij EHBO. Daar staat de AED, het aanleggen van verbanden, hoe te 
handelen bij verstikking of verslikking, brandwonden, botbreuken en nog veel meer op het program-
ma.

Bij het ‘boemerang maken’ hebben de leerlingen eerst de keuze gemaakt uit een groot aantal ontwer-
pen. Het zagen is achter de rug en men is nu druk doende met vijlen en schuren. Daarna moeten de 
boemerangs uitgeprobeerd worden en afgewerkt worden met een mooi kleurtje.

In de workshop koken heeft men eerst paaskoekjes gebakken; die werden vervolgens fraai versierd. 
Daarna is er een heerlijke kippen/groentesoep gemaakt die met veel genoegen werd gegeten.

Wat er verder op het programma staat, houden we nog even geheim.
De workshop ‘proefjes doen’ blijkt dat na de eerste ronde een stuk sneller te verlopen. Het maken van 
de kristallen en van het snoepgoed zijn hier de favoriete onderdelen zijn. Voor de kristallen moet men 
echter wel wachten tot de volgende keer om de resultaten te zien.
We hopen dat de workshops zo leuk zijn dat volgend jaar nog meer leerlingen voor de workshops in 
aanmerking komen.



4

44

  nieuw
sbrief

4

Tevredenheidsonderzoek 
Net als vorig cursusjaar  doen wij als school mee aan het project Vensters voor Verantwoording 
van de VO-raad. Dit landelijke project is opgezet in het kader van de horizontale verantwoording 
(verantwoording naar ouders en leerlingen). Om aan dit project mee te kunnen doen moet de 
school naast het aanleveren van allerlei informatie over de school op z’n minst twee tevredenheids-
onderzoeken doen. 

In de maand april zijn de onderzoeken onder de ouders en de leerlingen van klas 3 uitgezet. 
Om de resultaten van het onderzoek onder de ouders en leerlingen zo valide en betrouwbaar 
mogelijk te maken, hanteren we bij het onderzoek de richtlijnen van de VO-raad. Deze richtlijnen 
schrijven o.a. voor dat het onderzoek moet worden afgenomen onder ouders van alle leerlingen uit 
het derde leerjaar. Verder moet het onderzoek jaarlijks worden afgenomen in de periode februari tot 
en met april.
 
De vragenlijsten voor de verschillende onderzoeken worden geleverd door Kwaliteitscholen. Kwa-
liteitscholen is een organisatie die samen met scholen vragenlijsten maakt die via internet afgeno-
men kunnen worden, zodat scholen hun kwaliteit kunnen volgen en benchmarken. 
De resultaten van het onderzoek kunt u bekijken op de pagina Vensters voor Verantwoording onder 
de button Over Godfried Richter op de website van de school (www.gr.penta.nl).
Zowel de leerlingen als de ouders scoren ruim boven het landelijke gemiddelde.
Het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen en ouders van klas 3 is niet het enige onderzoek. 
In april zullen ook de leerlingen van de  brug- en examenklassen worden ondervraagd.

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Examentraining 4mavo 
In deze laatste periode voor het examen staan de lessen in het teken van de voorbereiding op het 
centraal examen. De voorbereiding is belangrijk in verband met de verzwaarde exameneisen. Dit 
betekent dat de leerling voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een 5,5 moet scoren om te 
slagen. 
Als school willen we dat onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereid het examen in gaan en daar-
om is opnieuw besloten om het instrument ” intensieve examentraining” in te zetten.

De intensieve examentraining houdt in dat een leerling in een kleine groep gedurende een dag of 
een halve dag aan één vak werkt onder leiding van een vakdocent. Een leerling kan in principe aan 
meerdere vakken deelnemen, mits het in het rooster past. We bieden 9 vakken aan op drie dagen!   
De intensieve examentraining vindt plaats van op 23, 24 en 25 april. 
Het Centraal examen begint op maandag 14 mei met het vak Nederlands voor alle leerlingen. 
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Tevredenheidsonderzoek 
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Bezoek Rijksmuseum 
Op maandag 16 april bezochten onze 2e klassen het Rijksmuseum in Amsterdam. Om kwart over 
acht verzamelden alle leerlingen en begeleiders in de aula zodat we om half negen konden vertrekken 
met de speciale Rijksmuseumbus. Iedereen was mooi op tijd, een fenomeen dat ook de rest van de 
dag steeds terugkeerde, waarvoor onze dank en complimenten! 
Precies op tijd ook kwamen we bij het museum aan. Daar kregen de leerlingen in groepjes een rond-
leiding onder leiding van ervaren museumgidsen. Aan de hand van opdrachten (bijvoorbeeld: ‘zoek 
een voor jou betekenisvolle foto in je mobiel en zoek daar in de Eregalerij van de Gouden Eeuw  de 
tegenhanger van’, of ‘stel (moeilijke) quizvragen op die je aan het eind van de rondleiding aan andere 
groepjes kunt stellen’) gingen de leerlingen langs afwisselende onderdelen van de collectie. Uiteraard 
kwamen de Nachtwacht en andere klassiekers uit de collectie aan de orde, maar ook de recent geres-
taureerde portretten van Maarten en Oopjen, de klok van Maarten Baas en de Shylights van Studio 
Drift werden bezocht. Dit toonde mooi de breedte van de collectie van het museum én de breedte van 
het begrip ‘kunst’! Na afsluiting van de rondleiding was er nog gelegenheid om met de begeleidende 
docenten andere delen van de collectie te bezoek, zoals de wapenkamer en moderne kunst. Ook 
grepen leerlingen de kans om nóg een keer de Nachtwacht te bekijken.
Daarna was het tijd om Amsterdam te verkennen aan de hand van een routebeschrijving met op-
drachten die je vooral ter plaatse kon beantwoorden door goed om je heen te kijken, de informatie te 
bestuderen of simpelweg logisch na te denken. Het weer werkte enorm mee, met een heerlijk lente-
zonnetje! Na afsluiting van de opdrachten op de Dam, waar het monument nu eens van een andere 
kant dan op 4 mei op televisie bekeken kon worden, was er nog even gelegenheid om iets lekkers 
te eten en drinken te kopen. Daarna liepen we gezamenlijk naar de bus. De terugtocht kende helaas 
nogal wat files, waardoor we even na vijven weer bij school aankwamen.
Het was een leuke, lange, boeiende en zeker ook gezellige dag! Volgend jaar gaan we zeker weer.
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vr 4-mei
19 PERIODE 4

ma 7-mei
di 8-mei
wo 9-mei
do 10-mei
vr 11-mei

20 PERIODE 4
ma 14-mei CSE1 NE 13.30 - 15.30 uur

di 15-mei CSE1 WI 13.30 - 15.30 uur

wo 16-mei CSE1 GS 9.00 - 11.00 uur 
CSE1 EN 13.30 - 15.30 uur

do 17-mei CSE1 DU 9.00 - 11.00 uur                                                                                         
CSE1 BI 13.30 -15.30 uur

vr 18-mei CSE1 AK 9.00 - 11.00 uur
CSE1 NASK2 13.30 - 15.30 uur 

21 PERIODE 4
ma 21-mei TWEEDE PINKSTERDAG
di 22-mei CSE1 FA 13.30 -15.30 uur

wo 23-mei CSE1 EC 13.30 -15.30 uur

do 24-mei CSE1 NASK1 13.30 -15.30 uur

vr 25-mei Inleveren boeken 4 mavo

22 PERIODE 4
ma 28-mei
di 29-mei
wo 30-mei Start rekentoets 3e periode

do 31-mei rekentoets 2F (3e afn.) 3m/3b

vr 1-jun
23 PERIODE 4

zo 3-jun Start uitwisseling Duitsland klas 3

ma 4-jun
di 5-jun
wo 6-jun
do 7-jun
vr 8-jun Laatste dag uitwisseling Duitsland klas 3

24 PERIODE 4
ma 11-jun Ouderraad 5: 16.30 uur

di 12-jun Lesvrijedag 

wo 13-jun Uitslag CSE1

do 14-jun Herkansing CSE2  inleveren voor 10.00 uur

vr 15-jun
25 PERIODE 4

ma 18-jun CSE2

di 19-jun CSE2 

wo 20-jun CSE2

do 21-jun
vr 22-jun

MEIVAKANTIE

MEIVAKANTIE
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26 PERIODE 4
ma 25-jun
di 26-jun Lesvrijedag 

wo 27-jun
do 28-jun
vr 29-jun Uitslag CSE 2

Sportdag klas 3
Inleveren boeken klas 3

27 PERIODE 4
ma 2-jul Projectweek/doedagen klas 1 en 2

Maatschappelijke stage klas 3
Inleveren boeken klas 1 en 2

di 3-jul Projectweek/doedagen klas 1 en 2

wo 4-jul Projectweek/doedagen klas 1 en 2
Diploma-uitreiking 4 mavo: 19.30 uur

do 5-jul Projectweek/doedagen klas 1 en 2

vr 6-jul Projectweek/doedagen afsluitng klas 1 en 2
Presentatie maatschappelijke stage klas 3

28 PERIODE 4
ma 9-jul
di 10-jul
wo 11-jul
do 12-jul Jaarsluitingen en uitreiken rapport: 10.00 uur

vr 13-jul
29 t/m 32

ma 16-jul

t/m

vr 17-aug
33

ma 20-aug
di 21-aug ZOMERVAKANTIE LEERLINGEN 
wo 22-aug De school is weer geopend v.a. 07.30 uur

do 23-aug
vr 24-aug

34
ma 27-aug Boeken afhalen klas 1,2, 3 en 4

di 28-aug
wo 29-aug
do 30-aug
vr 31-aug

ZOMERVAKANTIE LEERLINGEN & DOCENTEN


