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Utrecht, 14 juli 2022 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Het was wederom een bijzonder schooljaar voor personeel, leerlingen, ouders en verzorgers. We zijn 
allemaal hard aan vakantie toe. Tijd om te ontspannen! En hoewel de zeer verdiende zomervakantie net is 
begonnen, willen wij u alvast informeren over de start van het komende schooljaar. 
 
45-minutenrooster 
Tijdens het afgelopen schooljaar is er aan meerdere knoppen gedraaid om volgend jaar vooral voor de 
bovenbouw leerlingen een beter rooster te krijgen: zowel minder tussenuren, als geen dubbele lessen 
ingepland op hetzelfde uur en de wens/noodzaak om mentorlessen aan te bieden voor de 
bovenbouwklassen.  
 
Komend schooljaar gaan we daarom voor alle leerlingen gebruik maken van een 45-minutenrooster. Er 
zijn hierdoor 10 lesuren per dag in plaats van 9. De pauzes blijven 2 x 25 minuten. Steunlessen worden 
zoals voorheen in de ochtend en eventueel na schooltijd ingeroosterd.  
 

Onderbouw   Bovenbouw 
Uur Begin Einde 

 
Uur Begin Einde 

1 08:20 08:45 
 

1 08:20 08:45 
2 08:45 09:30 

 
2 08:45 09:30 

3 09:30 10:15 
 

3 09:30 10:15 
4 10:15 11:00 

 
4 10:15 11:00 

pauze 11:00 11:25 
 

5 11:00 11:45 
5 11:25 12:10 

 
pauze 11:45 12:10 

6 12:10 12:55 
 

6 12:10 12:55 
pauze 12:55 13:20 

 
7 12:55 13:40 

7 13:20 14:05 
 

pauze 13:40 14:05 
8 14:05 14:50 

 
8 14:05 14:50 

9 14:50 15:35 
 

9 14:50 15:35 
10 15:35 16:20   10 15:35 16:20 

 
Laptops voor leerlingen 
We verwachten dat elke leerling een eigen laptop heeft en deze iedere les bij zich heeft. Dat mag een 
aanschaf zijn bij Signpost, de leverancier die wij vanuit school voordragen, maar dat mag ook een laptop 
zijn die thuis al aanwezig is of op een andere manier is aangeschaft.  
 
Via de webshop van Signpost kunt u een laptop kopen of huren. Bestellingen gedaan en betaald voor 22 
juli 2022 worden op 23 augustus uitgedeeld op school. Bestellingen van na 22 juli worden maximaal 15 
werkdagen ná 23 augustus geleverd aan de school. 
 

https://gerritrietveld.signpost.nl/
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Alle laptops van Signpost beschikken over een Next Business Day On-Site (NBOS) garantie. Dit betekent 
dat een monteur van het bedrijf de werkdag na het doen van een melding de laptop op school komt 
herstellen. Dit zit bij de aanschafprijs inbegrepen.  
 
Financiële drempels mogen uiteraard nooit een belemmering zijn bij de aanschaf van een laptop. Ook 
komend schooljaar kunt u een (deel van) de laptop bekostigen via de U-pas en/of een bijdrage vanuit 
beschikbare fondsen aanvragen. Hier kunt u meer over lezen 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.       
 
Nieuwe afdelingsleiders 
Vanaf augustus mogen wij 3 nieuwe afdelingsleiders verwelkomen. Ruben Wasia start als afdelingsleider 
brugklas. Annette Kadijk zal de functie van afdelingsleider 234M, die zij halverwege dit schooljaar heeft 
opgepakt, voortzetten in komend schooljaar. Gerben Kreeft wordt afdelingsleider van havo 3.  
 
Afdeling Afdelingsleider 
Brugklas Ruben Wasia - r.wasia@gerritrietveldcollege.nl  
Mavo 2, 3 en 4 Annette Kadijk - a.kadijk@gerritrietveldcollege.nl  
Havo 2, vwo 2 en 3 Sybren de Jong - s.dejong@gerritrietveldcollege.nl  
Havo 3 Gerben Kreeft - g.kreeft@gerritrietveldcollege.nl  
Havo 4, 5 en 34H1 Joke van Wijk - j.vanwijk@gerritrietveldcollege.nl  
Vwo 4, 5 en 6 Marguerite Weller - m.weller@gerritrietveldcollege.nl  

 
Planning eerste week 
Op maandag 22 augustus starten we het nieuwe schooljaar met een studiedag voor het personeel. Op 
dinsdag 23 augustus worden alle leerlingen op school verwacht voor het introductieprogramma:  
 
Afdeling Tijdstip  Startruimte Meenemen 
Brugklas 09.00-12.30 uur Brugklasdomein Pen, schrift, laptop 
2 mavo 09.00-12.00 uur Domein 2M Pen, schrift, laptop, schoolpas  
2 havo, vwo, gym 13.00-16.00 uur Domein 2HVG Pen, schrift, laptop, schoolpas  
3 mavo 13.00-16.00 uur Domein 3M Pen, schrift, agenda, laptop, schoolpas  
3 havo 09.00-12.00 uur Aula Pen, agenda, laptop, schoolpas  
3 vwo, gym 10.30-13.30 uur Aula Pen, agenda, laptop, schoolpas  
4 mavo 09.00-12.00 uur Domein 4M Pen, schrift, agenda, laptop, schoolpas  
34H1 / 4 havo 11.15-15.00 uur Aula Pen, agenda, laptop, schoolpas 
4 vwo, gym 12.00-15.00 uur Aula Pen, agenda, laptop, schoolpas  
5 havo 09.45-14.00 uur Aula Pen, agenda, laptop, schoolpas  
5 vwo, gym 12.45-15.45 uur Aula Pen, agenda, laptop, schoolpas  
6 vwo, gym 13.30-16.00 uur Aula Pen, agenda, laptop, schoolpas  

 
Nb. Als alternatief voor de schoolpas kan tijdelijk gebruik gemaakt worden van een Ov-kaart. Indien de Ov-kaart niet 
op naam staat, graag voorzien van sticker met naam i.v.m. het toekennen van de kluis. 
 

https://www.gerritrietveldcollege.nl/ons-onderwijs/qa-aanschaf-laptop/
mailto:financien@gerritrietveldcollege.nl
mailto:info@leergeldutrecht.nl
mailto:r.wasia@gerritrietveldcollege.nl
mailto:a.kadijk@gerritrietveldcollege.nl
mailto:s.dejong@gerritrietveldcollege.nl
mailto:g.kreeft@gerritrietveldcollege.nl
mailto:j.vanwijk@gerritrietveldcollege.nl
mailto:m.weller@gerritrietveldcollege.nl
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De reguliere lessen beginnen op woensdag 24 augustus. Leerlingen uit de brugklas hebben een 
uitgebreidere introductie en starten hun eerste lessen op vrijdag 26 augustus. Woensdag tot en met 
vrijdag hebben alle leerlingen alleen les in de ochtend.  
 
Kennismakingsavond (ovb) 
De kennismakingsavonden zijn vermoedelijk van donderdag 1 september t/m donderdag 15 september. 
De uiteindelijke vorm en tijden zullen wij u op een later moment doorgeven.  
 
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. 
 
Communicatie 
Belangrijke informatie, zoals uitnodigingen voor ouderavonden of rapportvergaderingen sturen wij altijd via 
e-mail. Het is dus belangrijk dat uw juiste e-mailadres in Magister geregistreerd staat. Gegevens wijzigt u 
eenvoudig via uw eigen Magister-account. De Magister app is tijdens de vakantie buiten werking.  
 
Open Dag 
Na een aantal jaar een online Open Dag te hebben gehouden, hopen we dit schooljaar weer een fysieke 
Open Dag te mogen organiseren. Om deze reden hebben we besloten de Open Dag eerder in het jaar, op 
zaterdag 15 oktober 2022 (ovb), plaats te laten vinden.  
 
Uitnodiging GRC Community 
Namens de oudercommunity nodigen we u van harte uit voor de eerste GRC Community-bijeenkomst in 
het nieuwe schooljaar. Deze vindt op school plaats aan het eind van de middag op dinsdag 18 oktober 
2022. U kunt meer lezen over de GRC Community in de bijlage bij deze brief.  
 
Voor nu een fijne vakantie toegewenst en tot in het nieuwe schooljaar! 
 
 
Vriendelijke groet,  
namens de gehele schoolleiding, 
 
Yolanda Petermeijer 
Rector Gerrit Rietveld College 

https://www.iddink.nl/
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