
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
WELKOM 
Het schooljaar 2022-2023 is van start gegaan. De medewerkers van de Simon van 
Hasseltschool hopen er samen met uw dochter/zoon/pupil en met u een goed jaar van te 
maken.  
We hopen dat we een normaal schooljaar kunnen draaien zonder allerlei Corona perikelen. 
 
U zult tijdens het schooljaar regelmatig, via de email, een nieuwsbrief ontvangen, waarin u 
mededelingen aantreft die voor u van belang zijn. De eerste nieuwsbrief geven we op papier 
mee aan de leerlingen. Alle volgende nieuwsbrieven zult u alleen per email ontvangen.  
 
De nieuwsbrieven worden ook op onze website www.simonvanhasselt.nl gepubliceerd. 
Hier volgt de eerste nieuwsbrief met daarin een aantal algemene mededelingen. 
 

 

AGENDA 
12 en 13 september  algemene ouderavond 
27 september  schoolfotograaf 
28 september  Scholingsmiddag docenten, leerlingen om 12.50 uur vrij 
9 oktober  4 Mijl van Groningen 
10 oktober  leerling besprekingen, leerlingen om 11.45 uur vrij 
11 oktober  leerling besprekingen, leerlingen om 11.45 uur vrij 
12 oktober  leerling besprekingen, leerlingen om 11.45 uur vrij 
17 t/m 21 oktober  herfstvakantie 
25 oktober  contactavond 

 
 

 
 
INTRODUCTIE PERIODE 
 
De eerste week zijn we het schooljaar begonnen met een introductieprogramma. Door 
middel van deze activiteiten, konden leerlingen en personeel kennis maken met elkaar. We 
zijn met alle leerlingen en medewerkers van de school bezig met een klankspel. De 
uitvoering zal op 9 september gefilmd worden, zodat we dit met de hele school kunnen 
terugkijken.  
Op donderdag 1 september zijn we gestart met de lessen volgens rooster. 
Verder hebben we dinsdag 6 september een fantastische Hoornse Plas dag gehad met 
elkaar. Enkele foto’s van de Hoornse Plas dag plaatsen we op de website. 
 
 
 

10 – 14 ONDERWIJS 

 

NIEUWSBRIEF september 2022 
 

http://www.simonvanhasselt.nl/


 

GARDEROBEKASTJE (kluisje) VOOR LEERLINGEN 
Leerlingen ontvangen 2 sleutels van een garderobekastje (sommige leerlingen hebben deze 
al ontvangen) Eén sleutel kunt u thuis bewaren (als reservesleutel) en één sleutel neemt uw 
zoon/dochter/pupil iedere schooldag mee naar school. 
 
Aan het eind van dit schooljaar dient uw zoon/dochter/pupil beide sleutels in te leveren op 
school. Bij het ontbreken van sleutels, zijn we genoodzaakt voor € 5,- (per sleutel) in 
rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota. 
Let op: in de informatiegids staat dat we een borg vragen voor de sleutels, maar we hebben 
toch besloten GEEN BORG te vragen. 
 
ALGEMENE OUDERAVOND 
De eerste algemene ouderavond is op 12 en 13 september a.s. De uitnodiging voor deze 
avond hebben leerlingen op papier mee gekregen en we hebben de uitnodiging per email 
naar u verzonden. 
Wij stellen uw aanwezigheid enorm op prijs, het is een mooie start of opfrismoment om te 
werken aan de onderlinge samenwerking, de driehoek leerling-ouders-school. 
 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Op 27 september a.s. komt de schoolfotograaf op school om van iedere leerling een foto te 

maken en er wordt een klassenfoto gemaakt. We gaan ervan uit dat 
iedereen op de foto gaat. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit 
aangeven in Magister (via de toestemmingsmodule). 

 
De foto zal, een paar weken later, door de fotograaf te koop worden aangeboden. 
 
 

LVS EN LEERLING BESPREKINGEN 

In week 39 zullen de docenten die uw zoon/dochter/pupil lesgeven het leerlingvolgsysteem 

(LVS) invullen. In dit LVS staan 7 competenties en de vorderingen van de leerling centraal. Bij 

deze 7 competenties moet u o.a. denken aan omgaan met anderen, samenwerken en 

reflecteren op eigen gedrag. 

Tijdens de contactavond krijgt u inzage in het ingevulde LVS van uw zoon/dochter/pupil. 

Tijdens de leerling besprekingen staat het LVS centraal. 

 

Op 10, 11 en 12 oktober a.s. zijn de leerlingen om 11.45 uur vrij i.v.m. de leerling besprekingen. 

We verzoeken u de aangepaste eindtijden door te geven aan het vervoersbedrijf (als uw kind 

gebruik maakt van de taxivervoer). 

Indien uw kind niet om 11.45 uur naar huis kan, of opgehaald kan worden, dan verzoeken we 

u contact met school op te nemen. 

 
 
OUDERKLANKBORDGROEP (OKBG) 
Op de Simon van Hasseltschool is een ouderklankbordgroep actief. 
Deze groep van enthousiaste ouders/verzorgers vormt een schakel tussen de school en de 
ouders/verzorgers van de leerlingen. 
 
In een aantal (4 à 5) overleggen per jaar bespreken de leden met de vestigingsleider wat er 
zoal speelt op school. Het is daarbij de bedoeling dat de school feedback krijgt van de 
ouders/verzorgers van de leerlingen van de school. Op die manier hopen we te 
bewerkstelligen dat ouders/verzorgers zich ook op een andere manier betrokken voelen bij 
de school. De OKBG fungeert als een klankbord. 



 

 
De afgelopen jaren zijn er door de OKBG en de school thema-avonden georganiseerd. Zo 
hebben we o.a. een avond over “grooming”, “puberbrein”, “digipesten” , “gamen en social 
media” en “alcohol en drugs” georganiseerd. 
De avonden hadden een goede opkomst en de aanwezigen waren enthousiast. 
Ook hier gaat de OKBG zeker mee door. 

 

Via het strookje onderaan de nieuwsbrief kunt u zich opgeven voor de OKBG. Het strookje 
kan uw zoon/dochter/pupil inleveren bij de administratie of bij de mentor of u kunt zich 
opgeven door een email te sturen naar info@simonvanhasselt.nl. We streven naar 2 
ouders/verzorgers per mentorgroep.  

 

Tijdens de algemene ouderavond op 12 en 13 september komt een ouder uitleg geven over 
de OKBG. 

 

Als bijlage voegen we informatie over de ouderbetrokkenheid toe. 

 

 

GEZOCHT: ouderlid deelraad Simon van Hasseltschool 

De deelraad van de Simon van Hasseltschool zoekt zo spoedig mogelijk een nieuw ouderlid 
om de deelraad te komen versterken.  

De deelraad bestaat uit 2 personeelsleden van de Simon van Hasseltschool, die meedenken 
en meebeslissen over de opzet, inhoud en organisatie van onderwijsbeleidszaken. 

De deelraad vergadert 4 maal per schooljaar en stemt daarbij relevante ontwikkelingen af 
met de teamleider en rector van de Simon van Hasseltschool.  

Tevens wordt er zitting genomen in de GMR. De GMR bestaat uit personeelsleden, 
ouderleden en leerlingen van de deelraden en het CvB van (Voortgezet) Openbaar 
Onderwijs Groningen. Deze komen 6 maal per jaar bijeen. 

 

We zijn dus op zoek naar een enthousiaste en betrokken ouder die zich wil 

inzetten voor de belangen van de leerlingen, ouders en personeelsleden van de school. 

We roepen met name ouders met leerlingen in de VVO en 1e klassen op om zich kandidaat 
te stellen.  

 

Als je geïnteresseerd bent, verzoeken wij je om je via de mail van de secretaris van de 
deelraad kandidaat te stellen (zie mailadres onderaan deze vacature). 

Het is de bedoeling dat je jezelf in een kort stukje voorstelt en motiveert wat je  

toegevoegde waarde voor de deelraad kan zijn.  

Als er meer dan één kandidaat is, worden er verkiezingen gehouden. De korte voorstel –en 
motivatieteksten worden dan geplaatst in de maandelijkse nieuwsbrief van de Simon van 
Hasseltschool. Vervolgens kunnen ouders via een stembus op de Simon van Hasseltschool 
hun stem uitbrengen op de kandidaten. Hiervoor komt een stembus te staan in de centrale 
hal van de Simon van Hasseltschool. De stemperiode gaat in de week erna in. De ouders 
krijgen een week de tijd om hun stem uit te brengen op één van de kandidaten. Daarna 
zullen de stemmen geteld worden en zal de ouder met de meeste stemmen gevraagd 
worden om zitting te nemen in de deelraad. 

 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht bij één van de MR leden  

Sandra Schoonbeek (voorzitter) s.schoonbeek@o2g2.nl 

of 

Anne Strijbosch (secretaris) a.strijbosch@o2g2.nl 
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NOOIT ZOMAAR VRIJ  
Leerlingen zijn nooit zomaar vrij. Indien leerlingen plotseling vrij hebben van school, krijgen 
ze altijd een briefje mee van de directie waarin u kunt lezen wanneer uw zoon/dochter/pupil 
vrij is en wat de reden is. Dit briefje sturen we ook per email aan u. 
 
Ter info: in het voorgezet onderwijs kunnen we bij ziekte niet zomaar een vervanger bellen 
(dit is anders dan op de basisschool). We doen ons best om bij ziekte/afwezigheid van 
docenten de uren op te vangen met de mensen binnen de school, maar soms lukt dat niet. 
Wij vragen hiervoor uw begrip. Leerlingen zullen geen tussenuren krijgen, wel kan het voor 
komen dat uw kind later start of eerder vrij is. 
 
 
AFMELDEN BIJ ZIEKTE 
Bij eventuele afwezigheid of ziekte van uw kind dient u de school te informeren.  
Dit dient vóór 8.30 uur te gebeuren. Leerlingen die na 8.30 uur niet aanwezig zijn en niet 
zijn afgemeld worden als ongeoorloofd afwezig (spijbelen) genoteerd. 
De school onderneemt dan actie; bij drie dagen ongeoorloofd afwezig (spijbelen) wordt de 
leerplichtambtenaar ingelicht (verplichte standaardprocedure). Meer informatie kunt u vinden 
in onze informatiegids die u van de school heeft ontvangen (pagina 15). De informatiegids 
staat ook op onze website www.simonvanhasselt.nl onder het kopje: info voor ouders, bij 
schoolgids/infoboekje.  
Bezoeken aan tandarts en huisarts e.d. dienen zoveel mogelijk na schooltijd plaats te vinden. 
 
 
SPORTEN!!!! 
Op de Simon van Hasseltschool vinden het erg belangrijk dat leerlingen sporten. Wanneer 
dit financieel niet zo goed lukt is hier een fonds voor! Hieronder vind u informatie! 
 

Voor wie is het Jeugdfonds Sport & Cultuur? 
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur 
kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de 
persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken, merken waar ze goed 
in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen wordt beter. 
Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee 
kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen! 

 
Spelregels 
• Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit één gezin  
 gedaan worden. 
• Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een 
 intermediair. 
• De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de 
 sportclub of instelling waar het kind les heeft. 
• Spelregels over de hoogte van de bijdrage of leeftijd van 
 het kind kunnen per fonds of gemeente verschillen. Kijk 
 voor de spelregels op de websitepagina van het fonds 
 bij u in de buurt. ( jeugdfondssportencultuur.nl ) 
• De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd 
 worden. 
 
 

Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u terecht bij Andreas Nieuwhof. 
a.e.nieuwhof@o2g2.nl 

http://www.simonvanhasselt.nl/


 

HULP BIJ ACTIVITEITEN 
Met regelmaat organiseert de school diverse activiteiten. U kunt bijvoorbeeld denken aan 
een kerstmarkt, voetbaltoernooi en de kamp-/activiteitenweek. Ieder jaar blijkt dat wij hulp 
tekort komen. Wij doen daarom ook een verzoek aan ouders ons hierbij te helpen. U kunt 
zich hiervoor opgeven door onderstaand formulier in te vullen of een email te sturen (met de 
gevraagde gegevens in onderstaand formulier) naar info@simonvanhasselt.nl.  Wij 
benaderen u op het moment wanneer we uw hulp kunnen gebruiken. Alvast bedankt. 
 

 
Wij met z’n allen!! 

- We houden ons aan de looproute  

- We ontsmetten onze handen bij binnenkomst 

 
 
 

 
 
 
HULP BIJ ACTIVITEITEN voor het schooljaar 2022-2023 
 
DE VADER / MOEDER / VERZORGER  
 
VAN:……………………………………………………………………………………………. 
 
WIL GRAAG MEEHELPEN BIJ ACTIVITEITEN. 
 
EMAILADRES:………………………………………………………………………………… 
 
TELEFOONNUMMER:………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
OKBG, schooljaar 2022-2023 
 
DE VADER/MOEDER/VERZORGER (naam ouder):…………………………………….. 
 
VAN (naam leerling): ……………………………………………………………KLAS……, 
 
WIL GRAAG ZITTING NEMEN IN DE OUDERKLANKBORDGROEP 
 
EMAILADRES:………………………………………………………………………………. 
 
TELEFOONNUMMER: …………………………………………………………………….. 
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