Ridderkerk, 9 juni 2020

Betreft: uitnodiging kennismakingsbijeenkomst met de mentor en klas

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Allereerst wil ik u hartelijk danken voor het geduld in deze moeilijke tijd.
We zijn dan ook blij dat we inmiddels weer gestart zijn met lesgeven want een school zonder
leerlingen is voor ons geen school!
Ook voor u en uw kind zal het niet gemakkelijk zijn geweest en we hebben veel respect voor de wijze
waarop u uw kind heeft weten te ondersteunen.
De school is door ons volledig aangepast aan de richtlijnen en waar nodig hebben we de
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen. Op deze wijze gaan we aan de slag gaan tot aan de
zomervakantie en hopen we dat we vanaf 1 september weer het normale schoolleven kunnen
oppakken.
Een start op een nieuwe school is vanzelfsprekend enorm spannend voor leerling en ouder!
Om u en uw kind voor te bereiden op de start op onze school organiseren wij normaliter voor de
zomervakantie een kennismakingsmoment voor zowel leerlingen als voor de ouders. Helaas moeten
wij hier nu van afwijken. Gezien het grote aantal leerlingen van komend schooljaar met meer dan
210 leerlingen is een avond met alle ouders nog niet haalbaar. We hebben daarom gekozen voor de
volgende opzet.
1. Kennismakingsbijeenkomst voor de leerlingen op woensdag 24 juni 2020
Leerlingen maken kennis met hun mentor en de klas en ontvangen de nodige documenten.
Deze documenten worden ook via de mail aan ouders gestuurd.
2. Kennismakingsbijeenkomst voor alle ouders in de 1e en 2e week van september 2020
U ontvangt voor de zomervakantie de jaarplanning voor het schooljaar 2020-2021. Hierin zijn
alle belangrijke data opgenomen en staat ook de kennismakingsbijeenkomst voor de ouders
van onze brugklasleerlingen ingeroosterd.

3. Individuele afspraken met de mentor voor de zomervakantie.
Het is voor ouders mogelijk om voor de zomervakantie alvast in gesprek te gaan met de
mentor van hun kind. Dit geldt in principe voor situaties waarbij het belangrijk is dat de
mentor geïnformeerd wordt alvorens het schooljaar begint!
De mentor is via de mail te bereiken (zie bijlage).

Met deze brief willen wij uw kind uitnodigen voor een kennismakingsbijeenkomst op onze school
op woensdag 24 juni. We hanteren hierbij het volgende schema.
Klas 1A
Klas 1C
Klas 1D
Klas 1E
Klas 1F
Klas 1K
Klas 1L
Klas 1P
Klas 1S
Klas 1T
Klas 1Y

VMBO BK E&O
VMBO BK TN
VMBO BK TN
VMBO BK Z&W
VMBO BK Z&W
MAVO
MAVO
MAVO / HAVO
HAVO / VWO
HAVO / VWO
VWO

13.00 – 14.00 uur in lokaal A1
13.00 – 15.00 uur in lokaal P21
13.00 – 15.00 uur in lokaal P20b
13.00 – 14.00 uur in lokaal A3
13.00 – 14.00 uur in lokaal A5
13.30 – 14.30 uur in lokaal A14
13.30 – 14.30 uur in lokaal A12
13.30 – 14.30 uur in lokaal A18
14.00 – 15.00 uur in lokaal V15
14.00 – 15.00 uur in lokaal V11
14.00 – 15.00 uur in lokaal V3

Tijdens deze bijeenkomst zal uw kind kennismaken met de mentor en met de overige leerlingen van
de klas. De mentor zal onder meer informatie geven over de klasindeling, de aan te schaffen
schoolspullen, de schoolafspraken en het verloop van de eerste lesweken. Daarnaast zal er
informatie worden meegegeven over het bestellen van een Chromebook. Op onze school is het
verplicht om een device te hebben en wij hebben er mede uit kostentechnisch oogpunt voor gekozen
om een Chromebook te gebruiken. Wij verzoeken u om uw Chromebook vóór 10 juli te bestellen.
Bestelt u na de zomervakantie, dan worden er extra kosten in rekening gebracht.
Het is de bedoeling dat de leerlingen op eigen gelegenheid naar het Gemini College komen, zoals ze
dat ook zullen gaan doen als ze na de zomervakantie bij ons op school zitten. Leerlingen die op de
fiets komen, moeten zich melden bij de fietsenstalling van de school aan de Prinses Margrietstraat.
De toezichthouder is aanwezig om aan te geven waar de fietsen moeten worden geplaatst en waar
de leerlingen worden ontvangen.
Uiteraard verwachten wij uw kind op deze belangrijke bijeenkomst, om kennis te maken met de
mentor en de nieuwe klasgenoten.
Bovendien zal er tijdens deze bijeenkomst een digitale pasfoto worden gemaakt. Dit laatste is
noodzakelijk aangezien er voor elke leerling een Gemini-pasje gemaakt moet worden vóór de start
van het nieuwe schooljaar.
Let op:
Leerlingen van het Vakcollege Techniek (klas 1C en klas 1D) moeten rekening houden dat zij ook
werkkleding moeten passen zodat deze door ons ruimschoots op tijd besteld kan worden.

Mocht uw kind om een dringende reden niet op de kennismakingsbijeenkomst aanwezig kunnen zijn,
dan is hij/zij van harte welkom op de inhaaldag op woensdag 1 juli om 15.00 uur. Hij/zij kan dan
alsnog kennis maken met de nieuwe mentor.
Indien u vragen heeft over de kennismakingsbijeenkomsten, verzoeken wij u contact op te nemen
met de afdelingsmanager (0180-486999).
Wij hopen uw kind op 24 juni a.s. te mogen begroeten.
Verder wil ik u nogmaals danken voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld. Samen met u zullen
we onze uiterste best doen om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. We hopen dat uw kind zich
snel thuis voelt op onze school en wij zullen er alles aan doen om hem/haar een veilig en sfeervol
schoolklimaat te bieden. Wij vertrouwen er op dat we met elkaar het beste in de leerling naar boven
kunnen halen.

Met vriendelijke groet,

C.G. Langenberg
Directeur Gemini College Ridderkerk
Mede namens:
Mevr. W.M. Maliepaard
Dhr. J.G. van Sichem
Dhr. W.A. van Zelst

-

Afdelingsmanager VMBO-BK Vakcollege E&O / TN / Z&W
Afdelingsmanager MAVO
Afdelingsmanager HAVO / VWO

Overzicht mentoraat
Klas 1A - mevrouw R. den Boer
Klas 1C - de heer W. Thijssen
Klas 1D - mevrouw V. van der Holst*
Klas 1E - mevrouw van der Hout
Klas 1E - mevrouw A. Uysal
Klas 1F - de heer T. Derkhof
Klas 1K - mevrouw D. van der Linden
Klas 1L - mevrouw J. Frank
Klas 1P - de heer R. Barkmeijer
Klas 1S - de heer E. Driessen
Klas 1T - de heer A. Spruit
Klas 1Y - mevrouw L. Smits

romy.den.boer@ozhw.nl
wim.thijssen@ozhw.nl
vera.van.der.holst@ozhw.nl
lianne.van.der.hout@ozhw.nl
ayse.uysal@ozhw.nl
tino.derkhof@ozhw.nl
demi.van.der.linden@ozhw.nl
jeannette.frank@ozhw.nl
ronald.barkmeijer@ozhw.nl
eelco.driessen@ozhw.nl
arjan.spruit@ozhw.nl
lisa.smits@ozhw.nl

*klas 1D : de mentor van deze klas is vanaf 1 augustus te mailen. De ouders kunnen vóór deze datum
contact opnemen met mevrouw Maliepaard (zie hieronder)
Afdelingsmanagers
Mevr. I. Maliepaard
Dhr. J van Sichem
Dhr. W. van Zelst

- VMBO-BK
- MAVO en MAVO/HAVO
- HAVO / VWO en VWO

ineke.maliepaard@ozhw.nl
jurgen.van.sichem@ozhw.nl
wim.van.zelst@ozhw.nl

Afdelingsassistenten
Mevr. E. Forman
Mevr. E. Forman
Mevr. E. Forman
Mevr. F. van Doorn
Mevr. F. van Doorn

- VMBO-BK klas 1
- MAVO klas 1
- MAVO/HAVO klas 1
- HAVO / VWO klas 1
- VWO klas 1

esther.forman@ozhw.nl
esther.forman@ozhw.nl
esther.forman@ozhw.nl
fauwsja.van.doorn@ozhw.nl
fauwsja.van.doorn@ozhw.nl

