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Voorwoord
Beste ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen,

Op maandag 17 augustus was het dan eindelijk zover…de scholen in regio Noord gingen
weer open. We hebben als school erg uitgekeken naar dit moment en we zijn heel blij dat we
de leerlingen en elkaar weer op school mogen treffen. Dit gaat met veel regelgeving
gepaard, waarbij we gezamenlijk met leerlingen, medewerkers en bezoekers van de school
rekening houdend met alle richtlijnen de school gezond en draaiende houden. Inmiddels
liggen de eerste schooldagen weer achter ons en kijken we terug op een goede start.
Bij de start van dit schooljaar ontving u de bijlagen bij deze ouderinfo. Deze zijn nu nogmaals
toegevoegd en aan u als ouder(s)/verzorger(s) wil ik vragen deze maatregelen met uw
zoon/dochter te bespreken. Hoe moeilijk dat ook is, afstand houden tot volwassenen en het
volgen van de aangegeven routes zijn van belang om besmetting te voorkomen.
De eerste ouderavonden zijn inmiddels geweest en in de loop van de komende maanden
zullen nog meerdere informatieavonden en contactavonden volgen. We hebben ook een
tweetal webinars georganiseerd. Met inachtneming van het protocol voor het voortgezet
onderwijs en wat er wenselijk is voor bepaalde klassen en hun ouders/verzorgers kiezen we
voor een live-ontmoeting of voor een ontmoeting via Microsoft Teams. Op deze manier
geven we maatwerk vorm. Wanneer bijvoorbeeld leerlingen een nieuwe mentor hebben of in
leerjaar 1 voor het eerst op school zijn, is het meestal prettig om een eerste contact met de
mentor op school te hebben in plaats van via een scherm. Dit kan anders zijn wanneer een
mentor met zijn/haar klas meegaat naar een volgend leerjaar. Vanzelfsprekend is het altijd
mogelijk om een gesprek te voeren op school. Neemt u in dat geval contact op met de
mentor van uw kind.
Zoals eerder gecommuniceerd zijn we sinds 1 januari van dit kalenderjaar samengegaan met
de scholen van OSG Piter Jelles. In de komende anderhalf jaar zullen we een aantal zaken op
elkaar afstemmen. Een mooi voorbeeld hiervan is dat we in lijn met onze collega-scholen met
ingang van dit schooljaar geen kosten bij ouders/verzorgers in rekening brengen voor het
printen, de schoolfoto’s, het kluisje en het school-t-shirt. Naast bovenstaande treft u in deze
nieuwsbrief andere praktische informatie aan om goed aan dit nieuwe schooljaar te kunnen
beginnen.
Tot slot wens ik iedereen bij de start van dit nieuwe schooljaar heel veel plezier en succes!
Gerald Schutte
Directeur
Locatie Harlingen
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Activiteiten (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen)
Wk 36
ma
31-aug
s ochtends
s middags
18.30-20.30
di
1-sep
Vandaag
18.30-20.30
wo
2-sep
Vandaag

Schoolfotograaf Franeker
Schoolfotograaf Harlingen
Ouderavond 4HA/5A
Schoolfotograaf Harlingen
Ouderavond klas 1
Schoolfotograaf Harlingen (voor leerlingen die eerder absent waren)

Wk 37
di
8-sep
18.30-21.30 Ouderavond klas 2
do
10-sep
18.30-21.30 Digitale ouderavond 5H/5A/6A
Wk 40

wo
do
vr

Deze week
Deze week
30-sep
Vandaag
1-okt
Vandaag
2-okt
's ochtends

Toetsweek 3M (periode 1)
Toetsweek 4H/4A (periode 1)

Deze week
Deze week
Deze week
Deze week
9-okt
Vandaag

Toetsweek 3M (periode 1)
Toetsweek 4H/4A (periode 1)
Toetsweek 4M/4BK (periode 1)
3H/3A 1-op-1 gesprekken ouders

10-18 okt

Herfstvakantie (10 t/m 18 oktober)

5H PWS-dag
6A PWS-dag
5H/6A PWS 2e beoordelingsmoment

Wk 41

vr

4H/4A Sportdag
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Vakantieoverzicht (voor leerlingen) 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herfstvakantie: 10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Lesvrije dag: 4 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 20 t/m 28 februari 2021
Goede vrijdag: 2 april 2021
Tweede Paasdag: 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Meivakantie: 1 t/m 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
Lesvrije dagen: 5 t/m 9 juli 2021
Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus 2021

Dit schooljaar zijn zes lesvrije dagen voor leerlingen beschikbaar. Mocht hier aanleiding voor
zijn dan kunnen leerlingen ook op deze dagen opgeroepen worden.

Schoolgids en overzicht medewerkers
In onze schoolgids vindt u alle informatie over de school, een overzicht met
schoolkosten, informatie over leerlingbegeleiding en hoe diverse zaken
georganiseerd zijn. De gids is te vinden op de website van school
(www.vestdijk.nl). Klik HIER om de schoolgids direct te openen.
Een compleet overzicht van docenten, directie en andere medewerkers is
alleen bestemd voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van onze
scholengemeenschap en deze sturen wij als bijlage bij deze nieuwsbrief
éénmalig toe.

Leerlingenbureau voor ziekmeldingen en overige absentie
De school houdt nauwkeurig een afwezigheidsregistratie bij. Elke afwezigheid moet (vooraf)
gemeld zijn door ouder(s)/verzorger(s). Afwezigheid van de leerlingen dient telefonisch vóór
10.00 uur gemeld te worden bij het leerlingenbureau. Indien dit niet het geval is worden de
ouders telefonisch of schriftelijk benaderd om alsnog een reden voor de afwezigheid door te
geven. Afwezigheid (ziek, dokter, tandarts en andere vormen van absentie) kan doorgegeven
worden via telefoonnummer: 0517-432900.
Onze telefooncentrale is voorzien van een keuzemenu.
In het hoofdmenu kiest u 1 voor de locatie Harlingen en daarna 1 voor het leerlingenbureau.

Mededeling van de leerlingenadministratie
Contactgegevens ouders/verzorgers
Bij wijziging van mobiele telefoonnummers/adresgegevens (of andere relevante informatie)
van ouder(s)/verzorger(s) willen wij u vragen dit door te geven aan de school. Gelieve dit te
doen via lla@vestdijk.nl. Geeft u s.v.p. duidelijk aan wat de oude gegevens waren en wat de
wijzigingen zijn.
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Studiekeuze havo/atheneum
In de loop van dit schooljaar moeten de leerlingen uit 5H en 6A een studiekeuze maken. Ik wil u
graag enige informatie geven over studiekeuze, studiekeuzeactiviteiten en studiefinanciering.
In verband met Corona zullen de studiekeuzeactiviteiten er mogelijk bij ons op school, maar
zeker op de hogescholen en universiteiten dit eerste halfjaar anders uit zien dan we gewend
zijn. Ondanks de beperkingen en maatregelen is het nog steeds mogelijk voor de leerlingen om
zich goed te oriënteren op een vervolgopleiding.
Ik zet voor u een aantal belangrijke zaken op een rijtje:

Voorlichting op Vestdijk
- In november zal er een ouder/leerling-avond worden georganiseerd over studiekeuze voor de
examenklassen. Hoe deze avond (op school of online) eruit komt te zien is op dit moment nog
niet duidelijk. Belangrijke thema’s: studeren in het hoger onderwijs en studiefinanciering.
- In januari organiseer ik een ouderavond met als thema ‘De ouder als studiekeuzecoach’. Op
deze avond zal ik in gaan op de volgende vragen: Wat kunt u als ouders doen bij het kiezen
van een studie? Wat zijn de do’s en don’ts in het eerste studiejaar.
- 5H en 6A krijgen van mij voorlichting in de klas. Hierin zal ik de leerlingen informeren over Open
Dagen, Meeloopdagen, aanmelden, studiefinanciering, etc.
- Leerlingen kunnen altijd een gesprek met mij aanvragen.

Open Dagen en Meeloopdagen
Het is van groot belang bij het maken van de studiekeuze dat uw kind deel neemt aan Open
Dagen en Meeloopdagen. Er is vanuit het HBO en WO een groot aanbod van dergelijke
dagen. Tot de jaarwisseling zullen deze activiteiten online zijn. Hoe dit vanaf januari wordt
georganiseerd is nog niet bekend. Op de sites van de verschillende hogescholen en
universiteiten kunt u hier meer informatie over vinden.

Aanmelden studie
Leerlingen moeten zich vóór 1 mei aanmelden voor een studie. Bij een studie met een
decentrale selectie (fixus) moeten leerlingen zich aanmelden vóór 15 januari. Studies met
speciale aanvullende eisen (bijvoorbeeld Hotelschool of Conservatorium) kunnen hierop weer
een uitzondering vormen. Voor een HBO- of WO-opleiding moet de leerling zich aanmelden bij
Studielink.nl. Hiervoor heeft uw kind een DIGID nodig.

Studiefinanciering
Nadat een leerling zich heeft aangemeld voor een studie kan hij studiefinanciering aanvragen.
De studiefinanciering wordt geregeld door DUO.
Als uw kind dit schooljaar 18 jaar wordt heeft hij/zij recht op een tegemoetkoming scholieren.
Het is verstandig om op tijd te kijken naar de financiële gevolgen van studeren. Om u van alle
informatie te voorzien, organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een webinars. Een
webinar is een voorlichting die u thuis achter de computer kunt bekijken. In de uitzending van
ongeveer drie kwartier krijgt u alle informatie over de (toekomstige) studiefinanciering van uw
kind. Tijdens de uitzending heeft u gelegenheid vragen te stellen aan medewerkers van DUO.
Voor dit webinar hoeft u niets op uw computer te installeren. U kunt hier de webinar van vorig
jaar bekijken. Alleen inschrijven met uw e-mailadres is voldoende.

Tussenjaar
Steeds meer leerlingen willen na het behalen van hun diploma een tussenjaar nemen. De een
wil graag meer levenservaring opdoen, de ander neemt een tussenjaar omdat hij nog niet
weet welke studie hij wil gaan volgen. Een tussenjaar moet je goed plannen: je moet regelen
wat je zo’n jaar gaat doen en hoe je dat gaat bekostigen. Ook deze leerlingen begeleid ik
graag. Let op: door Corona zijn veel zaken nog onzeker bij de verschillende organisaties die
een tussenjaar organiseren, ook voor schooljaar 2021-2022.
Mocht u naar aanleiding van bovengenoemde nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.
Neem gerust contact met mij op.
Sjoerd Faber
decaan havo/atheneum
sfaber@vestdijk.nl
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Bijlesteam RSG Simon Vestdijk Harlingen
Al een aantal jaren is het op RSG Simon Vestdijk Harlingen voor onderbouwleerlingen mogelijk
om bijlessen te volgen die gegeven worden door bovenbouwleerlingen.

Voordelen
• Het is fijn als leerlingen elkaar kunnen helpen.
• Een bovenbouw-leerling helpt een onderbouw-leerling bij een bepaald vak.
• Voor de bovenbouw-leerling biedt dit meer uitdaging en voor de onderbouw-leerling meer
zelfvertrouwen voor een bepaald vak.
• Onderwijs vraagt steeds meer maatwerk en daar sluiten bijlessen goed op aan.

Tarieven
• Leerlingen uit 4A/5A/6A verdienen 6 euro per klokuur.
• Leerlingen uit 3A verdienen 3 euro per klokuur.

Stappenplan
• Leerling overlegt met mentor of bijles zinvol is of mentor raadt bijles aan.
• Mentor benadert Gc
• Gc geeft de gegevens van de bijlesgever door aan de mentor. De mentor geeft deze
gegevens door aan de leerling.
• Er worden zelfstandig afspraken gemaakt tussen bijlesnemer en bijlesgever.
Bijlessen vinden plaats op een nader te bepalen locatie in school, bijvoorbeeld in de
mediatheek of het studiehuis.
In een contract worden de afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld hoe vaak de bijles moet
plaatsvinden, maar ook dat een afspraak door beide partijen niet op dezelfde dag mag
worden afgezegd. Dit contract wordt door de ouder(s) van de bijlesnemer ondertekend.
Contactpersoon:
Mevr. C. de Groot-Huizenga (Gc), cdegroot@vestdijk.nl

Uitslag Anglia-examen
De uitslagen van het Anglia-examen zijn bekend. De uitslag kan door de leerlingen worden
opgevraagd bij de docent Engels. I.v.m. de wet op de privacy mogen wij de uitslagen niet in
de school of elders publiceren. Wanneer de certificaten binnen zijn, zullen deze op school
worden uitgedeeld of opgestuurd als het leerlingen betreft die onze school inmiddels verlaten
hebben.
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Opleiden in de school
Om ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven geven investeren wij op
Simon Vestdijk al jaren in goede begeleiding van nieuwe (startende) docenten en studenten.
Van een dagje meelopen tot een volledig jaar voor de klas staan, alles komt voorbij. Op deze
manier leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuw docenten. Het is ons doel om
goede docenten aan de regio te binden. Met het dreigende lerarentekort en een groep
docenten die in de komende jaren met pensioen zal gaan is dit belangrijker dan ooit.
Sinds enkele jaren werken wij op Simon Vestdijk samen met zes partnerscholen, waaronder de
NHL Stenden in Leeuwarden en de universiteit van Groningen. Deze partnerscholen zetten zich
als opleidingsschool FROSK gezamenlijk in voor het opleiden en begeleiden van studenten die
voor het vak van docent hebben gekozen. Zo kunnen we van elkaars kracht gebruik maken.
Vanaf dit schooljaar is de FROSK bovendien een officieel erkende opleidingsschool.
Om studenten en startende docenten de ruimte te geven om zich te ontwikkelen zullen zij
uiteraard veel lessen moeten geven. Het kan dan dus gebeuren dat uw zoon of dochter
gedurende het jaar van één of meerdere studenten les krijgt. De periode kan variëren van
enkel weken of lessen tot een heel schooljaar. We proberen de studenten in de lessen die zij
geven zoveel mogelijk over de klassen te verdelen. Helaas zal dit niet in alle gevallen mogelijk
zijn en kan het dus zijn dat uw zoon of dochter dit schooljaar van meerdere studenten les zal
hebben.
We zijn ons bewust van de lastige huidige omstandigheden en de bijbehorende
voorzorgsmaatregelen. Studenten die bij op een school van de FROSK hun stage lopen doen
dat volgens de richtlijnen die ook gelden voor docenten. Zij zullen dus te allen tijde voldoende
afstand tot de leerling houden en zich aan de hygiënevoorschriften houden.
Om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen garanderen geven wij aanstormend talent
ook in deze tijd volop kansen. Bij ons krijgen studenten volop de ruimte om het vak in de praktijk
leren. Wij hopen op uw begrip en moedigen u aan hier thuis ook het gesprek met uw zoon of
dochter aan te gaan.
Mocht u naar aanleiding van voorgaande vragen hebben of zelf op zoek zijn naar een
stageplek in het voortgezet onderwijs? Neem dan contact op met de schoolopleiders van
Simon Vestdijk via info@vestdijk.nl of met één van onze partnerscholen via de website van
FROSK.
www.FROSK.frl

Pagina 6 van 8

[Technasium] nieuwsflits

Pagina 7 van 8

Pagina 8 van 8

