Utrecht, 21 juli 2021
Betreft: informatie start schooljaar 2021-2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Het was wederom een bijzonder jaar voor personeel, leerlingen, ouders en verzorgers. We zijn allemaal
hard aan vakantie toe. Tijd om te ontspannen!
En hoewel de zeer verdiende zomervakantie net van start is gegaan, willen wij u alvast informeren over de
start van het nieuwe schooljaar.
Afreizen naar vakantiebestemmingen buiten Nederland
Reist u af naar een land met code oranje (of rood)? Dat kan (vervelende) consequenties hebben bij
terugkomst. Wij willen u vragen ervoor te zorgen dat uw kind op 31 augustus kan starten op school. Meer
informatie over reizen en vakantie vindt u hier.
Na de zomervakantie
Komend schooljaar komen alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school. Echter heeft de veiligheid van
leerlingen en medewerkers ook in 2021-2022 nog steeds onze volle aandacht. Nog niet alle medewerkers
(en leerlingen) zijn volledig gevaccineerd. We kunnen niet voorspellen hoe de situatie omtrent het virus
zich gaat ontwikkelen en of dit van invloed zal zijn op de start van het nieuwe schooljaar. Mochten er
nieuwe maatregelen worden ingesteld die ook op school doorgevoerd moeten worden, dan ontvangt u
van ons voor het begin van het nieuwe schooljaar bericht hierover. De gescheiden pauzes zullen wij in
ieder geval aan het begin van het nieuwe schooljaar hanteren.
Introductiedag
Op maandag 30 augustus starten we het schooljaar met een studiedag voor het personeel. Op dinsdag
31 augustus worden alle leerlingen op school verwacht voor het introductieprogramma. De tijd en locatie
staan in onderstaand schema weergegeven.
Afdeling
Brugklas
2 mavo
2 havo, vwo, gym.
3 mavo
3 havo
3 vwo, gym
4 mavo
4 havo
4 vwo, gym
5 havo
5 vwo, gym
6 vwo, gym

Tijdstip
09.00-12.30 uur
09.00-12.00 uur
13.00-16.00 uur
13.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur
10.30-13.30 uur
09.00-12.00 uur
11.15-15.00 uur
12.00-15.00 uur
09.45-14.00 uur
12.45-15.45 uur
13.30-16.00 uur

Startruimte
Brugklasdomein
Domein 2M
Domein 2HVG
Domein 3M
Aula
Aula
Domein 4M
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula

Meenemen
Pen, schrift, laptop
Pen, schrift, laptop, schoolpas
Pen, schrift, laptop, schoolpas
Pen, schrift, agenda, laptop, schoolpas
Pen, agenda, laptop, schoolpas
Pen, agenda, laptop, schoolpas
Pen, schrift, agenda, laptop, schoolpas
Pen, agenda, laptop, schoolpas
Pen, agenda, laptop, schoolpas
Pen, agenda, laptop, schoolpas
Pen, agenda, laptop, schoolpas
Pen, agenda, laptop, schoolpas

Nb. Als alternatief voor de schoolpas kan tijdelijk gebruik gemaakt worden van de OV-kaart, tot
een nieuwe pas beschikbaar is. Indien de OV-kaart niet op naam staat, graag voorzien van sticker
met naam i.v.m. het toekennen van de kluis.
Planning eerste week
De lessen beginnen op woensdag 1 september. Leerlingen uit de brugklas hebben een uitgebreidere
introductie en starten op vrijdag 3 september met hun eerste lessen.
Woensdag tot en met vrijdag zullen er alleen lessen in de ochtend plaatsvinden. Enkel voor sommige
leerjaren is de introductie (deels) in de middag.
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Kennismakingsavond onder voorbehoud
De kennismakingsavonden zijn komend schooljaar vermoedelijk op de volgende data. De uiteindelijke
vorm en tijden zullen nog gecommuniceerd worden.
Datum
ma
di
wo
do
ma
di
di
wo
do

13-sep
14-sep
15-sep
16-sep
20-sep
21-sep
21-sep
22-sep
23-sep

Afdeling
45VG
4H
Brugklas
234M
6VG
Infoavond BSA/ dyslexie
2HVG
3HVG
5H

NPO (Nationaal Programma Onderwijs) met betrekking tot het wegwerken van opgelopen
achterstanden als gevolg van corona
Onze school ontvangt de komende 2 jaren geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om de
gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk op te vangen. Op onze school worden zowel acties op korte
termijn als stappen richting een duurzame onderwijsontwikkeling gezet.
Vanuit het keuzemenu dat door de overheid is vastgesteld (waaruit wetenschappelijk de effectiviteit is
gebleken) focussen wij ons op 3 gebieden:
• Sociaal, emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen. De activiteiten die na de vakantie
aangeboden gaan worden hebben te maken met het verbinden van leerlingen waarbij in
beweging zijn een belangrijke rol speelt. Ook zal er tijdens de mentorlessen en in de bestaande
zorgstructuur nog meer aandacht zijn voor de individuele leerling.
• Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren bij leerlingen. U kunt
dan denken aan acties als meer handen voor de klas, meer onderwijsassistenten op de
domeinen, meer steunlessen in de ochtend en aan het eind van de dag. Ook de inzet van Klasse
Educatie (huiswerkinstituut verbonden aan onze school) waarbij strippenkaarten voor bijlessen,
huiswerkbegeleidingsplekken en de weekendschool (voorafgaande aan de PTA weken) worden
aangeboden.
• Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen. Momenteel worden alleen leerlingen
ondersteund waarbij gesignaleerd is dat de executieve functies achterblijven. Door alle docenten
te gaan trainen in deze executieve functies, streven we ernaar dat iedere leerling over
vaardigheden gaat beschikken met betrekking tot leren leren en leren plannen.
Boeken
De firma Iddink laat de door u bestelde boeken rechtstreeks bij u thuis bezorgen. Als u problemen ervaart
kunt u contact opnemen met de klantenservice van Iddink.
Aanschaf eigen laptop
Wij verwachten dat elke leerling de beschikking heeft over een eigen laptop. Aanvullende informatie
hierover is te vinden op onze website. Mocht het aanschaffen van een laptop een probleem vormen dan
kunt u contact opnemen met onze financiële administratie via financien@gerritrietveldcollege.nl of met
Stichting Leergeld via info@leergeldutrecht.nl.
Schoolgids
De schoolgids 2021-2022 wordt in september op de website gepubliceerd.
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Jaaragenda
De jaaragenda staat als conceptversie op de website. Hoewel deze agenda met zorg is opgesteld, zijn
incidentele wijzigingen niet uitgesloten. De komst van de schoolfotograaf zal z.s.m. na aanvang van het
schooljaar op de website worden geplaatst.
Informatie per e-mail
Uitnodigingen voor ouderavonden en belangrijke informatie wordt per e-mail verstuurd. Het is dus
belangrijk dat in Magister het e-mailadres geregistreerd staat, waarop u deze informatie wilt ontvangen.
Gegevens wijzigt u eenvoudig via uw eigen Magister-account. De Magister app is tijdens de vakantie
buiten werking.
Voor nu een fijne vakantie gewenst en tot in het nieuwe schooljaar!
Met vriendelijke groet,
namens de gehele schoolleiding,
Yolanda Petermeijer, rector
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