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Van de schoolleiding
Zo net voor de voorjaarsvakantie schrijf ik dit bericht. De weken vanaf de kerstvakantie zijn
razendsnel voorbij gegaan. Donderdag 20 februari is de laatste schooldag voor de
vakantie.
Vrijdag 21 februari is een lesvrije dag. De school is die dag in de ochtend wel geopend.
Maandag 2 maart starten de lessen weer; deze dag is zoals al in de jaaragenda vermeld,
“toetsvrij”.
Half januari hebben wij veel ouders en leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool
mogen ontvangen op ons Open Huis. De belangstelling was groot. Fijn om te horen dat
onze nieuwe formule goed is aangeslagen. Veel workshops waren overbezet.
Spannend hoe de keuze van de groepen 8 leerlingen dit jaar weer uitvalt. Aan de kwaliteit
van de school zal het in ieder geval niet liggen. In het januari nummer van Elsevier
behoorden we immers voor de 4e keer tot de “Superscholen:” van Nederland.
In de Rozenburgse Courant is daar aandacht aan besteed.
Voor iedereen die dit geweldige nieuws gemist heeft, drukken we dit artikel ook af in deze
Nieuwsbrief. We zijn hier super trots op.
Op 27 januari hebben we weer onze traditionele “tafeltjesmiddag” gehouden. Op deze dag
bespreken we samen met de mentoren van klas 1 en de leerkrachten van groep 8, hoe het
met hun leerlingen is vergaan op het PENTA.
Het was erg zinvol om de verschillende ontwikkelingen van leerlingen samen te bekijken.
Goed om te constateren dat de adviezen vanuit de basisscholen in bijna alle gevallen
klopten.
Op dit moment traint een groep leerlingen met de drietal docenten voor de Mini Marathon
van Rotterdam die op zaterdag 4 april gehouden wordt. Totale afstand is 4,2 km.
Vermeld kan ook nog worden dat we met een 30 tal leerlingen naar de Schaatsbaan de
Uithof in Den Haag zijn geweest. Wat minder belangstelling dan vorig jaar, maar dat zal wel
te maken hebben met de aanwezigheid van de ijsbaan in Rozenburg zelf. Zie verder het
artikel in deze Nieuwsbrief.

Namens alle medewerkers wens ik u en jullie, alvast een goede voorjaarsvakantie toe.

J. Grimm
Directeur
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PENTA Godfried Richter is voor de 4e keer Superschool
Het PENTA college CSG Godfried Richter is als enige school in de regio weer officieel een
“ Superschool”. Voor het vierde achtereenvolgende jaar staat de school in weekblad
Elsevier in het rijtje van de 50 beste scholen van Nederland op een totaal van 800 scholen.
Het onderzoek dat Elsevier sinds 2001 elk jaar uitvoert, geeft inzicht in hoe een school
presteert ten opzichte van vergelijkbare scholen. Dit gebeurt op basis van informatie van de
Inspectie van het onderwijs. Hierbij wordt gekeken naar de onderwijspositie van leerlingen
in Klas 3 ten opzichte van het schooladvies van de basisschool, de tijd die een leerling
nodig heeft om in de bovenbouw te komen, het niet doubleren in de bovenbouw en het
gemiddelde cijfer voor het centraal eindexamen. Dit alles gemiddeld over drie jaar. Scholen
krijgen per afdeling een onvoldoende, voldoende, goed of superschool.
"De onderwijsinspectie gaat vooral af op cijfers", vertelt Joop Grimm, directeur van het
Penta college. "Daarom worden alleen de dingen geteld die te meten zijn, zoals de
onderwijspositie van leerlingen in de derde klas. Dus of een leerling hetzelfde niveau volgt
als de CITO en de basisschool hebben geadviseerd. Dat is bij ons altijd goed in orde en
behoeft nooit te worden aangepast, omdat het advies van de basisscholen gewoon goed
klopt."
De school werkt, in samenwerking met de vier basisscholen in Rozenburg, ook hard aan de
doorlopende leerlijn. Daar is een landelijke subsidieregeling voor in het leven geroepen.
We richten ons daarbij vooral op tekstbegrip. Dit is voor alle vakken van groot belang.
Kinderen die een lager schooladvies gaan krijgen omdat hun begrijpend lezen van minder
niveau is, kunnen we misschien net op een niveau hoger laten instromen. We hebben dan
een heel cursusjaar in groep 8 en een jaar in klas 1 bij ons op het PENTA college om ze bij
te spijkeren. Dit jaar zijn de basisscholen ook gestart in groep 7 met tekstbegrip als extra
ondersteuning. Daarbij hebben we de ideale situatie dat alle leerlingen hier van de
Rozenburgse scholen komen. Dus ze doen allemaal mee. We zijn nu ook bezig het
rekenonderwijs op elkaar af te stemmen.
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De Uithof
Afgelopen dinsdag 11 februari was het weer zover, de leerlingen konden zich uitleven op
de schaats- of sneeuwbaan van sportcentrum “De Uithof” in Den Haag. Waar we afgelopen
jaren konden rekenen op een aantal van ca. 50 leerlingen was het animo dit jaar helaas wat
minder. Dat mocht echter de pret niet drukken voor iedereen die er aanwezig was. Op de
400-meterbaan werden lange stukken geschaatst en op de binnenring konden er pinguïns
gebruikt worden om de schaatskunsten verder te ontwikkelen.
Onder toeziend oog van de mee skiënde docenten dhr. Lissenberg en dhr. Steenhoff
gingen de skiërs en snowboarders aan de slag. De gevorderden lieten hun kunsten zien en
de beginners kregen hun eerste les om veilig beneden te komen en bochtjes te draaien.
Na 2 uur bewegen moest er jammer genoeg weer een eind aan komen en keerden we
netjes op de geplande tijd weer terug in Rozenburg. Missie geslaagd.

Tevredenheidsonderzoek leerjaar 3
Als het goed is, ervaart u Godfried Richter als een open organisatie die toegankelijk is voor
ouders en leerlingen. U weet hoe en waar u ons kunt bereiken als u vragen hebt en
opmerkingen. Over het algemeen werkt dat goed: als u van uw kind of iemand anders iets
hoort over de school wat vragen oproept, dan benadert u ons.
Zo zien we het graag, maar er is meer: we willen ook graag weten hoe u de school in de
dagelijkse praktijk ervaart. Daarom participeren wij in een grootschalig onderzoek naar
oudertevredenheid dat door Kwaliteitscholen.nl is georganiseerd. U kunt over dat
onderzoek meer lezen op www.kwaliteitscholen.nl.
Het onderzoek wordt afgenomen onder de leerlingen van leerjaar 3 en de
ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 3. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk
ouders reageren en we stellen het dan ook bijzonder op prijs als u deelneemt aan het
onderzoek, u ontvangt in week 10 een digitale link naar het onderzoek. Dat kost ongeveer
vijf minuten.
Voor uw medewerking dank ik u bij voorbaat hartelijk.
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Jaaragenda week 8 t/m week 13
8

9

10

PERIODE
2
ma

17-feb

Ouderraad 3 19.30 uur

di

18-feb

Herkansing SE 2: 13.35 uur

wo

19-feb

do

20-feb

vr

21-feb

PERIODE
2
ma

24-feb

di

25-feb

wo

26-feb

do

27-feb

vr

28-feb

PERIODE
2
ma

2-mrt

di

3-mrt

wo

4-mrt

do

5-mrt

vr

6-mrt

Inleveren voorlopige profielkeuze klas 3b + 2a + 3mavo
Lesvrijedag

VOORJAARSVAKANTIE

Toetsvrij
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11

12

13

PERIODE
2
ma

9-mrt

di

10-mrt

wo

11-mrt

do

12-mrt

vr

13-mrt

PERIODE
3
ma

16-mrt

di

17-mrt

wo

18-mrt

do

19-mrt

Kangoeroewedstrijd
Uitreiken rapport 2 Onderbouw

vr

20-mrt

TW3
Opgeven ouderspreekuur 2

PERIODE
3
ma

23-mrt

TW3

di

24-mrt

TW3

wo

25-mrt

TW3

do

26-mrt

TW3

vr

27-mrt

TW3
Laatste dag opgeven ouderspreekuur 2

rekentoets 2F 3m/3b/4m

