
Mooie momenten

We zijn bijna aan het einde van het schooljaar. Terug-

kijkend op afgelopen periode, hebben we weer vele 

mooie momenten meegemaakt.

We hebben kennisgemaakt met onze nieuwe brug-

klassers; bijna 240 nieuwe leerlingen mochten we 

verwelkomen. Helaas was het niet mogelijk alle 

leerlingen te plaatsen en waren we genoodzaakt om 

te loten. 

In diezelfde tijd zijn de examenuitslagen inclusief de 

herkansingen duidelijk geworden. Ik ben erg trots op 

onze leerlingen en docenten die een prachtig resul-

taat hebben behaald:

Mavo: 96% geslaagd

Havo: 88% geslaagd

VWO: 95% geslaagd

We gaan tijdens de diploma-uitreikingen onze leerlin-

gen in het zonnetje zetten en daarna hen gedag zeg-

gen. Van een groep leerlingen nemen we nog geen 

afscheid omdat zij van mavo naar havo doorstromen 

(25%) of van havo naar vwo (8%). Ik vind dit een mooie 

mogelijkheid die past binnen onze brede scholenge-

meenschap.
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Tevredenheidsonderzoeken

U en uw kind hebben een tijdje terug het tevreden-

heidsonderzoek ingevuld, waarvoor onze dank. We 

hebben afgelopen periode de resultaten van deze 

beide groepen geïnventariseerd. We gaan deze re-

sultaten en onze acties uitgebreid bespreken met de 

leerlingenraad en met de ouderraad. Ik wil u graag 

een korte terugkoppeling geven:

N.a.v. de resultaten leerlingen: 
We zijn erg tevreden over het resultaat van een aantal 

cruciale onderwerpen zoals veiligheid, plezier bele-

ving op school, weinig pestgedrag, en de mening van 

leerlingen die meetelt. Goed om te zien dat één van 

de verbeterpunten van vorig jaar, leraren geven afwis-

selend les, veel hoger gewaardeerd wordt.

Een punt van aandacht is het grote verschil van kwali-

teit tussen de mentoren. Daarnaast geven de leerlin-

gen aan dat de gemiddelde docent te weinig reke-

ning houdt met het feit dat leerlingen niet allemaal 

op dezelfde manier leren. Met deze punten gaan we 

dus zeker volgend jaar aan de slag.

N.a.v. de resultaten van ouders:
Ouders waarderen zeer onze manier van communice-

ren, de manier waarop we met klachten omgaan en 

onze korte lijnen in de communicatie. Ook het feit dat 

ouders aangeven dat ze andere ouders zouden aanra-

den voor onze school te kiezen, wordt vaak genoemd 

en zijn we trots op. 

JULI 2019

1GRCnu   |   juli 2019



Yolanda Petermeijer
rector

VOORWOORD

Aandachtspunten zijn de wijze waarop wij als school 

reageren op onderpresteerders en het goed blijven 

volgen waarom een leerling in zijn/haar ontwikkeling 

achterblijft. Ook hier gaan we samen met de ouder-

raad verder onderzoek naar doen. 

Aanname nieuwe docenten voor 
volgend schooljaar

Ik kan u melden dat inmiddels alle vacatures voor vol-

gend jaar vervuld zijn en we zeer tevreden zijn over de 

kwaliteit van de nieuw te benoemen docenten. Zeker 

in deze tijd van een groot lerarentekort ben ik hier 

erg blij mee. We zijn al vroeg begonnen met werven, 

daarnaast het gehele jaar al bewust nagedacht over 

de vervulling van vacatures door inzet van bijna afge-

studeerden en stagiaires.

Gemeentebeleid

Afgelopen maanden heb ik veel tijd moeten steken in 

de gevolgen van naar mijn idee onderwijsonvriende-

lijk gemeentebeleid. Vanaf april is voor het gehele ge-

bied rondom de school betaald parkeren ingevoerd. 

Schrijnend om te zien dat overdag de plekken voor 

school zo goed als leeg zijn. Parkeervergunningen zijn 

voor ons onbetaalbaar, omdat wij als bedrijf worden 

aangemerkt. Ook voor bewonerskorting voor klanten 

(lees ouders, kernpartners en anderen die de school 

komen bezoeken) komen wij niet in aanmerking. Ik 

heb middels een raadsvoorstel geprobeerd onder-

wijsvriendelijk parkeerbeleid door te voeren in de stad 

Utrecht. Dit is helaas van tafel geveegd. 

Een andere kwestie is de geluidsnorm die wij vanuit 

het muzieklokaal en/of aula kennelijk overschrijden. 

Dit als gevolg van een klacht van een bewoner die 

na meting (overdag) in het gelijk is gesteld door de 

afdeling Toezicht en Handhaving. Wij zijn nu gecon-

fronteerd met een boete van 3000 euro en er gaan 

er vermoedelijk nog meer volgen. (Inmiddels hebben 

wij de tweede boete ontvangen). U begrijpt dat wij op 

school hier heel ontstemd over zijn en nu samen met 

het bestuur en de ouderraad optrekken om dit probe-

ren ongedaan te maken. Waar de gemeente verant-

woordelijk is voor onderwijshuisvesting, snappen wij 

niet dat diezelfde gemeente ons nu beboet omdat 

ons gebouw niet aan de normen voldoet. 

Mocht u mij hierin kunnen ondersteunen, dan hoor ik 

dat heel graag. 

Einde van het schooljaar

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zijn de 

bovenbouw leerlingen met hun laatste herkansingen 

bezig. De onderbouw leerlingenzijn actief tijdens de 

sportdag en/of projectdag. Daarna volgen nog de rap-

portvergaderingen en krijgen de leerlingen op vrijdag 

19 juli hun rapport. 

Ik hoop dat uw zoon/dochter straks met een tevreden 

gevoel en een mooi overgangsrapport de vakantie in 

gaat. Mocht het toch zijn tegengevallen, dan hoop ik 

dat hij/zij na een lange vakantie weer genoeg energie 

heeft opgedaan om met goede moed te starten. 

Fijne vakantie!

Yolanda Petermeijer
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AFGELOPEN PERIODE

Excursies

Brugklassen naar de dierentuin
Dinsdag 9 april gingen de brugklassen naar 

dierentuin Blijdorp in Rotterdam. Leerlingen uit 1V1 

schreven daar het volgende over: 

Wij vonden het dagje in de 

dierentuin heel gezellig en 

leerzaam, want je had van alle 

dieren een opdracht. Je moest 

van de dieren een foto maken en 

dat vonden wij leuk. Het lunchen 

was erg gezellig en je kon ook 

nog iets lekker kopen! In de bus heen en terug was 

het ook gezellig. We hopen dat er volgende keer iets 

minder opdrachten zijn, zodat we nog iets meer naar 

de dieren kunnen kijken en niet zo hoeven te haasten. 

Het was een leuke dag!

Münster
Dinsdag 12 juni gingen de klassen van 3HVG naar 

Münster. Daar hebben zij een rondleiding gekregen, 

interviewden ze voorbijgangers en brachten 

een bezoek aan de Friedenssaal. De leerlingen 

sluiten dit project af met een cijfer voor Duits. De 

leerlingen hadden veel tijd om nog zelf door de 

stad te wandelen. Veel leerlingen kwamen met volle 

winkeltasjes terug bij de bus. 

Luik
De leerlingen van 2HVG gingen donderdag 13 juni 

in het kader van Frans op excursie naar Luik. Daar 

begonnen ze met een gezamenlijke stadswandeling, 

waarbij ze veel trappen moesten beklimmen; hier 

staat Luik om bekend. Daarna hebben de leerlingen 

nog een carte postale rond het grote plein Place 

Saint-Lambert geschreven en ze namen op straat in 

het Frans een interview af met een totaal vreemden. 

De rest van de dag konden ze nog even rondlopen in 

de stad. Het was een geslaagd dagje! 

Stedenreizen
Van 15 tot en met 18 april gingen de leerlingen 

uit 4 havo en 5 vwo op stedenreis. In alle vroegte 

vertrokken de bussen richting Londen, Berlijn, Parijs 

en Praag terwijl de leerlingen uit 5 gymnasium in het 

vliegtuig naar Rome stapten. Met per reis een stuk of 

40 enthousiaste leerlingen en een aantal bevlogen 

docenten werd het – verspreid door Europa – een 

geslaagde week. Ondertussen zat een deel van de 

leerlingen uit 4 vwo in Taizé om daar helemaal zen te 

worden in het klooster. Ook zij hadden een fijne week! 

Werkweek Ardennen

Midden juli is 3 mavo van dinsdag tot en met vrijdag 

op werkweek geweest in de Ardennen. De leerlin-

gen hebben veel sportieve activiteiten gedaan zoals: 

mountainbiken, kanoën, speleologie, boogschieten 

en laser gamen. Daarnaast hebben de leerlingen die 

het vak Duits volgen een bezoek gebracht aan Aken 

en de leerlingen die Frans volgen hebben een bezoek 

gebracht aan Lille. Op de terugweg zijn we met de 

hele club naar Brussel gegaan om het Europees par-

lement te bezoeken in het kader van de laatste Geo 

Future School opdracht van dit schooljaar.
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Meer maatwerk en keuzevrijheid 
voor leerlingen

Zo’n 20 leerlingen uit verschillende klassen hebben 

samen met het docententeam en schoolleiding eind 

mei meegedacht over de volgende stappen naar 

meer maatwerk. Het was een leuke, leerzame en 

effectieve middag met veel goede ideeën en concrete 

voorstellen. 

In enquêtes onder leerlingen en docenten waren 

eerder de meningen gevraagd over verschillende 

scenario’s. Tijdens de werkmiddag bleek dat er 

grote voorkeur is voor meer maatwerk en meer 

keuzevrijheid voor leerlingen. We gaan verder 

onderzoeken hoe dat in de onderbouw eruit kan zien, 

met meer sturing vanuit docenten. In de bovenbouw 

kunnen leerlingen dan stap voor stap meer vrijheid 

krijgen om te kiezen aan welke vakken ze wanneer 

willen werken. Als een leerling bijvoorbeeld in een 

bepaald vak weinig moeite heeft maar meer tijd 

wil besteden aan een ander vak, dan kiezen ze 

daar zelf voor in blokken met vrije ruimte. Ook is de 

wens dat ze meer vanuit eigen motivatie kunnen 

kiezen voor verschillende projecten (zoals muziek, 

programmeren, stages, etc.). Dat vraagt nog veel 

uitwerking en voorbereiding. Daar zullen we komend 

schooljaar verder aan gaan werken.

Ook koppelen we dit aan de nieuwe CAO-maatregel 

om de werkdruk van docenten te verminderen door 

het creëren van meer ontwikkeltijd. De leerlingen 

behouden steeds dezelfde (wettelijke) onderwijstijd. 

Wel is er meer ruimte gekomen voor scholen in 

de manier waarop de onderwijstijd ingevuld kan 

worden. In de praktijk zult u volgend jaar merken dat 

er ontwikkelmiddagen zullen zijn waarop leerlingen 

vrij zijn en docenten aan de ontwikkeling van het 

onderwijs werken.
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ICT & Development 

I&D staat voor ICT & Development. Het is een project 

waarbij leerlingen games maken, websites ontwer-

pen, roboticawedstrijden doen, iets met hologram-

men en noem zo maar op. Leerlingen zoeken in 

principe alles zelf uit, regelen alles zelf en organiseren 

zelf wat er gebeurt met hun producten. Docenten on-

dersteunen de projecten van leerlingen maar geven 

er geen les in, ze zijn meer coachend bezig. Als het 

inhoudelijk lastig wordt, dan is er een expert uit het 

bedrijfsleven aanwezig die hen kan helpen. 

Bij I&D wordt lesgegeven vanuit de motivatie en inte-

resses van leerlingen. Dit kun je vergelijken met het 

onderwijs dat wordt gegeven op High Tech High, een 

school in San Diego (Google maar eens). Bovendien 

vinden wij het belangrijk dat er op school aandacht 

besteed wordt aan ICT.

Inmiddels draait I&D anderhalf jaar. Leerlingen uit alle 

jaarlagen hebben gewerkt aan diverse ICT-projec-

ten. We zagen heel veel enthousiasme bij leerlingen. 

We zagen bijzondere projecten met hoogwaardige 

computercode en we zagen vooral dat veel leerlingen 

erin slaagden om zichzelf te enthousiasmeren en vol 

plezier te werken. 

Sommige leerlingen hebben van hun programmeer-

werk zelfs hun profielwerkstuk gemaakt. Een mooi 

voorbeeld is het gezichtsherkenningsprogramma van 

twee leerlingen. Een uitermate knap stukje werk! In 

een ander geval wilden leerlingen nadat de les was 

afgelopen nog verder blijven werken aan hun compu-

terspel: “meneer, we zijn nog niet klaar hoor..”.

We streven ernaar dat I&D een keuzevak wordt op 

onze school en natuurlijk op andere scholen. Uitein-

delijk krijgen leerlingen geen cijfer voor I&D maar een 

certificaat. Het is aannemelijk dat zo’n certificaat erg 

van waarde kan zijn voor je vervolgstudie of je baan.

Meedoen?
Komend jaar hebben we een aantal categorieën 

waaraan de leerlingen kunnen werken: computer-

games, apps, webapplicaties, en robotica. Er is een 

open categorie waarbinnen zaken vallen als holo-

grammen, telescoop maken etc. Geïnteresseerde 

leerlingen kunnen zich aan het begin van het school-

jaar bij hun mentor of bij één van de begeleiders aan-

melden. Ook geïnteresseerde ouder(s)/verzorger(s) 

nodigen wij van harte uit om mee te denken.
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Project waarbij een led-lampje gaat branden als er iets 

in het computerspel Ingress gebeurt. Links een deel van 

code in Python, rechts het led-lampje met de Raspberry 

Pi.

VAKER SCHOOLNIEUWTJES LEZEN?  
Houd dan ook onze nieuwspagina  
in de gaten!

FILE-ALT
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Portfolio 

Alle leerlingen van mavo, havo, vwo en 

gymnasium klas één t/m drie hebben in de 

laatste schoolweek een portfolio aangemaakt 

in OneNote. Op het portfolio kunnen ze  

producten plaatsen waar ze trots op zijn. Het 

is ook een mooie bewaarplek voor de dingen 

op school gemaakt zijn. Die belanden zo niet 

meer in stoffige laadjes of in de vuilnisbak. 

Ze kunnen er bijv. filmpjes op plaatsen of 

bestanden of foto’s van projecten. Het portfolio 

kan ook nuttig zijn voor hun vervolgopleiding.

De bedoeling is dat de leerlingen gedurende 

hun gehele schooltijd dit aanvullen. Over 2 jaar 

zal iedere leerling van leerjaar 1 t/m 6 bij ons op 

school gebruik (kunnen) maken van hun eigen 

portfolio.

Een leerling maakt in Unity een avatar voor op een 

website.

Leerlingen maken een op afstand bestuurbaar vliegtuig. 

AFGELOPEN PERIODE

ICT & Development

2020-2021 Bèta Challenge voor 
mavo leerlingen

De afgelopen jaren bleek vanuit ouders, leerlingen en 

docenten dat veel leerlingen graag meer uitgedaagd 

willen worden. Naar aanleiding hiervan heeft het 

mavo team gezocht naar een passende verrijking & 

profilering van het mavo onderwijs op het Gerrit Riet-

veld College.

Het team heeft drie mogelijkheden onderzocht: 

• Ontwikkelen van jong ondernemen 

• Ontwikkelen van de Geo Future School 

• Ontwikkelen van Bèta Challenge 

 

Op basis van gesprekken met de leerlingen en 

bezoeken van andere scholen is er een keuze ge-

maakt die het beste aansluit bij de behoefte van de 

leerlingen.

De laatste optie is de beste gebleken. Bèta Challenge 

is een techniek onderwijs dat sterk lijkt op het tech-

nasium maar meer past bij vmbo leerlingen. Loop-

baan oriëntatie is een integraal onderdeel van Bèta 

Challenge. 

Dit schooljaar wordt er een projectplan opgesteld 

voor de ontwikkeling van Bèta Challenge. In het 

schooljaar 2019-2020 zal dit ontwikkeld en getest 

worden. Vanaf 2020 zullen de eerste leerlingen tech-

niek & toepassing (T&T) op hun rooster zien.
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Gerrit Rietveld College eerste 
volwaardige Geo Future School 
van Nederland

Sinds 2017 is het Gerrit Rietveld College een Geo 

Future School in oprichting. In de afgelopen jaren is 

er voor 2, 3 en 4 mavo een uitgebreid programma 

ontwikkeld.

Dit jaar zullen er weer veel GFS certificaten uitgereikt 

kunnen worden aan geslaagde mavo leerlingen.

Vanuit de Geo Future School organisatie is het Gerrit 

Rietveld College gevraagd om de eerste volwaardige 

Geo Future School te worden. De organisatie stelt dat 

de betrokken docenten een breed en volwaardig pro-

gramma hebben ontwikkeld en dat ze een voortrek-

kersrol vervullen in de regio. De laatste afspraken over 

de  laatste details worden dit jaar afgerond. Daarna 

zal het Gerrit Rietveld College de een volwaardige Geo 

Future School zijn.

MEDEDELINGENBORD

Een vruchtbaar kunstschooljaar

Het GRC is een echte kunstschool, al jaren eigenlijk 

maar sinds dit jaar dan ook officieel: we mogen 

ons cultuurprofielschool noemen. Dat zijn in heel 

Nederland 44 andere scholen. Daarmee zitten we nu 

in een netwerk om nog beter kunstonderwijs vorm te 

geven.

Dit jaar zijn er veel activiteiten geweest, maar de drie 

voorstellingen van TKK en de zeven muziek-, expositie- 

en talentavonden maken ons erg trots. Daar zien we 

wat leerlingen zelf tot stand brengen en maken binnen 

een school met goede aandacht voor kunstonderwijs.

Daarnaast bezoeken leerlingen veel activiteiten: 

voorstellingen in de klas en in de verschillende 

theaters in Utrecht, uitdagende tentoonstellingen in 

musea in het land, muziekprojecten bovenbouw met 

TivoliVredenburg, mavo lessen in de Stadsschouwburg. 

etc. etc. 

Er wordt al jaren goed samengewerkt met de culturele 

partners in Utrecht. Met deze partners werken we 

de komende jaren binnen de MAVO aan een project 

waarvoor een grote subsidie is toegekend. Doel is de 

leerlingen te laten zien wat je met kunst kunt doen, 

maar ook welke beroepen je er in kunt vinden.

Studio Steltman is onze eigen broedplaats voor 

creatieve ideeën. Elk jaar wordt er in school een 

nieuw definitief kunstwerk onthuld (dit jaar de 

muurschildering De Stijl op de bovenste verdieping) 

komend schooljaar komt er een groot videoscherm 

in de aula waar permanent alle kunstuitingen van 

leerlingen getoond gaan worden. De kunstenaars van 

studio Steltman geven ook verschillende lessen en 

ondersteunen verschillende projecten.
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Het mediateam van het Gerrit Rietveld College heeft 

een terugkerend item voor op de school Instagram 

geïntroduceerd: de Verborgen Gerrits. Hierin wordt om 

de paar weken een leerling met een bijzondere hobby/

passie in de spotlight gezet. Via deze weg delen wij 

graag zo’n item met jullie. 

Een van de leerlingen van de ‘Verborgen Gerrits’ 

is Ianthe Minnaert uit 4V. Zij is sinds maart 2019 

jeugdambassadeur bij ‘One’, een wereldwijde non-

profitorganisatie tegen extreme armoede, gender 

ongelijkheid en voorkombare ziektes. Ze gaat hierover 

in gesprek met politici en organiseert evenementen. 

Van kleins af aan doet ze al mee met de Kika-run en 

klimaatstakingen.

Jeugdambassadeur zijn kost Ianthe veel tijd. Rondom 

de Europese verkiezingen was ze erg druk, maar 

gelukkig kan ze veel werkzaamheden zelf inplannen 

en heeft de organisatie al veel voorwerk gedaan, zoals 

het maken van opzetjes voor mails. 

Natuurlijk zijn er ook mensen tegen wie zij opkijkt. 

Haar twee grote voorbeelden zijn Lilly Platt en Greta 

Thunberg. Lilly Platt is een lief meisje en al sinds haar 

zevende jeugdambassadeur. 

Zij zet zich voornamelijk in voor het opruimen 

van zwerfafval. Greta Thunberg is een Zweedse 

klimaatactiviste. Ze werd bekend toen ze besloot 

om vanaf de zomervakantie tot de Zweedse 

parlementsverkiezingen elke schooldag met een 

spandoek te staken bij het Zweeds parlement. Dit om 

aandacht te vragen voor de klimaatveranderingen.

Ianthe vindt dat er verandering moet komen in de 

wereld. Dingen moet verbeteren! En op deze manier 

kan zij zelf verschil maken. Op school doet ze dat ook 

nog met de Groene Gerrits. 

Verborgen Gerrits
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