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►Voorwoord 

 
 

Het voorjaar is begonnen, de eerste echte  

lentedagen zijn al achter de rug. De laatste periode  

van het jaar, met onder meer de meerdaagse  

excursies en de examens, is weer aangebroken.  

In deze Ouderwijs kijken we terug op een periode met veel 

mooie activiteiten. U vindt onder meer stukken over de  

gynasiumdagen, de voorstelling van de Indische 

Waterlelies, olympiades, een bijzonder profielwerkstuk  en 

het econasium. Daarnaast ook informatie over de 

zomerschool en een stuk over hoogsensitiviteit bij 

kinderen. 

  

We wensen u veel leesplezier. 

 

► Agenda 

 

11-04 - Examenklassen 4 MAVO/5 HAVO/6 VWO les 

volgens rooster 

 - Proefexamen technologie 

 - CSPE ZWB 

 - CITO 1-2-3,  2e en 3e lesuur 

- Mentorenspreekuur brugklas  

 

12-04 - Examenklassen 4 MAVO/5 HAVO/6 VWO les 

volgens rooster t/m 6
e
 lesuur 

- Ouderklankbordgroep 2-3-4 Mavo 

 - Proefexamen technologie 

 - CITO 1MHV en 2/3H/V, 2e en 3e lesuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-04 - Herkansingen/herexamens 4 MAVO/5 HAVO/6 

VWO 

 - CITO 1MHV en 2/3H/V, 2e en 3e lesuur 

 - Preventielessen alcohol 2 MAVO   

 

14-04 - Herkansingen/herexamens 5 HAVO/6 VWO 

- Ouderklankbordgroep bovenbouw HAVO/VWO 

 - CSPE technologie 

 - CITO 1MHV en 2/3H/V, 2e en 3e lesuur 

- Inleveren definitieve keuze brugklas   

-Preventielessen alcohol 2 MAVO 

-Tafeltjesavond keuzeklassen. 

 

 



 

15-04 - Examenklassen les volgens rooster 

 - CSPE technologie 

 -CITO 1MHV en 2/3H/V, 2e en 3e lesuur 

- Rugby toernooi (regio W-Brabant)  

 - Shell Hockey toernooi 

 

18-04 - Meerdaagse excursies 3 MAVO/4 HAVO/5 VWO 

 - CSPE technologie / ZWB 

- Lage temperaturenshow 2 HAVO en 2 VWO  

- Inleveren definitieve keuze keuzeklassen  

- Informatieavond overstap Gertrudiscollege naar 

  Da Vinci College 19.30 uur   (voor leerlingen 

  en ouders MH1 en M2/M3). 

 

19-04 - Meerdaagse excursies 3 MAVO/4 HAVO/5 VWO 

- Excursie Technopolis  H2C en V2A 

 - Ouder-leerlingdag H2A en V2C 

 - CSPE technologie / ZWB 

 - Biologiedag / veldwerkdag (MH1) 

 - Lage temperaturenshow  2 MAVO 

 

20-04 - Meerdaagse excursies 3 MAVO/4 HAVO/5 VWO 

- Excursie Technopolis H2A en V2C 

- Ouder-leerlingdag M2, H2B, H2C, V2A en V2B 

- Cijfercontrole 6 VWO leerlingen / opgave 

examentraining,  1e lesuur aula 

- Cijfercontrole 5 HAVO leerlingen / opgave 

examentraining, 2e lesuur aula 

- Cijfercontrole 4 MAVO leerlingen / opgave 

examentraining, 3
e
 lesuur 

- Uitreiking Cambridge certificaten 16.00-17.00 uur 

 

21-04 - Meerdaagse excursies 3 VMBO/4 HAVO/5 VWO 

 - Excursie Technopolis H2B en V2B 

 - Preventielessen alcohol  2 MAVO 

- Evaluatie ouder-leerling alle klassen m.u.v. H2B 

en V2B 

- Exameninstructie leerlingen 5 HAVO, aula 1e 

lesuur 

- Exameninstructie leerlingen 6 VWO, aula 2e 

lesuur 

- Exameninstructie leerlingen 4 MAVO 3
e
 en 4

e
 uur 

BD (!) 

 - Excursie Geofort MH1 

 

22-04 - Meerdaagse excursies 3 MAVO/4 HAVO/5 VWO 

 - Evaluatie ouder-leerlingdag H2B en V2B 

 - Examenactiviteit (stunt)/BBQ 

 - Excursie Efteling 2 MAVO 

 

25-04 t/m 

06-05  Meivakantie 

 

09-05 - Examentraining 5 HAVO/6 VWO tot 14.30 uur 

- Examentraining 4 MAVO in blokuren 

 

 

 

 

 

 

 

10-05 - Examentraining 5 HAVO/6 VWO tot 14.30 uur 

- Examentraining 4 MAVO in blokuren 

 

11-05 - Examentraining 5 HAVO/6 VWO tot 11.00 uur 

 - Examentraining 4 MAVO, in blokuren 

 

 - Einde SE periode 2b, 4 HAVO/4-5 VWO 

 

12-05 - Start Centraal Schriftelijk HAVO/VWO tijdvak 1  

(t/m 26 mei 2016) 

  

13-05 - Start Centraal Schriftelijk MAVO tijdvak 1 

 (t/m 26 mei 2016) 

 

16-05   Tweede Pinksterdag 

 

26-05  - Centraal Schriftelijk MAVO/HAVO/VWO tijdvak 1  

(laatste dag) 

 

27-05 - Inleveren boeken en kluissleutels 4 MAVO/5 

HAVO/6 VWO volgens rooster 

 

30-05 - Start 3e afnameperiode rekentoets 2F (30 mei t/m  

8 juni);  

- Start 3e afnameperiode rekentoets 3F (30 mei t/m 

10 juni) 

 

01-06 - Maatschappelijke stage afgerond (zie ook 4 juli) 

 

08-06 - Einde 3e afnameperiode rekentoets 2F 

- Mentorenspreekuur op uitnodiging van de 

mentoren 4 HAVO en 5 VWO 

 

10-06 - Einde 3e afnameperiode rekentoets 3F 

 

13-06- Generale repetitie presentatieavond VWO Top 

15.00-16.00 uur 

 

14-06 - Presentatieavond VWO Top 19.00 uur 

 

16-06 -Uitslag examen 

Telefonisch bericht (nog) niet geslaagde leerlingen 

MAVO/HAVO/VWO voor 16.30 uur 

- Ophalen voorlopige cijferlijst 17.00 uur 

MAVO/HAVO/VWO 

- Gesprekken (nog) niet geslaagde leerlingen 

  

17-06 - Opgave herexamen en herprofilering uiterlijk 

08.20 uur  

- Examentraining te herkansen vakken (di) 

 - Formulier herkansingen mee 3 MAVO 

 

20-06- Examentraining te herkansen vakken (wo/do)  

  

21-06- Start Centraal Schriftelijk MAVOHAVO/VWO 

tijdvak 2 

 - Cijferkaart 3 MAVO mee 

 

 

 

 



 

 

 

22-06 - Opgeven herkansingen 3 MAVO 

 - Art to Hop 3 MAVO  

 

24-06- Centraal Schriftelijk HAVO/VWO tijdvak 2 

aangewezen vakken 

 

27-06 - Sportklas leerjaar 2, eindejaarsactiviteit 

 - School of Rock 19.00-21.30 uur, brugklas 

 

28-06 - Sportklas leerjaar 2, eindejaarsactiviteit 

- Presentatieavond muziekklas 3 19.00-21.00 uur 

 

29-06- Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen  

15.30-17.00 uur 

 - Excursie Beta top Differ 

 

30-06- Sportklas leerjaar 1 eindejaarsactiviteit (zeilen) 

 

01-07 -Uitslag examen tweede tijdvak; telefonisch bericht  

gezakte leerlingen uiterlijk 12.00 uur 

- Ophalen voorlopige cijferlijst 16.00 uur 

-Herkansingen  3 MAVO 1e en 2e uur, daarna les 

 

04-07- Toetsperiode 2c 4 HAVO/4-5 VWO (te herkansen  

vakken) 

- Maatschappelijke stage opdracht afgerond 

 

05-07- Toetsperiode 2c 4 HAVO/4-5 VWO (te herkansen 

vakken) 

  

06-07 - Toetsperiode 2c 4 HAVO/4-5 VWO  

- Taaldorp HV1 en V1 (1 lesuur per klas volgens 

rooster) 

 - Proefwerkweek start 2 en 3 MAVO 

- brugklas en 2 en 3 HAVO/VWO geen les v.a. 

15.00 uur 

 

07-07- Proefwerkweek start brugklas, 2 HAVO/VWO en 

3 HAVO/VWO 

 - Toetsperiode 2c 4 HAVO/4-5 VWO  

- Opgave herkansingen 4 HAVO/4-5 VWO 9e 

lesuur in de aula 

 

08-07 - Toetsperiode 2c 4 HAVO/4-5 VWO  

- Herkansingsrooster 4 HAVO/4-5 VWO naar 

leerlingen 

 

11-07 - Proefwerkweek klas 1-2-3 

 - Presentaties CKV 4 HAVO/5 VWO 

 - Toetsperiode 2c 4 HAVO/4-5 VWO  

 

 

12-07 - Proefwerkweek (laatste dag klas 1) 

 - Presentaties CKV 4 HAVO/5 VWO 

 - Diploma uitreiking MAVO/HAVO/VWO 

 

 

 

 

 

 

 

13-07- Herkansingen/herexamens 4 HAVO/4-5 VWO 

 

 

- Proefwerkweek (laatste dag klas 2 en 3) 

- Presentaties CKV 4 HAVO/5 VWO 

- Uitreiking Anglia certificaten 15.30-16.30 uur aula 

- Excursie Xanten V1 

- Boeken inleveren brugklas 

 

14-07- Herkansingen/herexamens 4 HAVO/4-5 VWO 

 - Sportdag brugklas 

 - Eindfeest brugklas 

 - Boeken inleveren klas 2-3 

 

15-07- Meerdaagse reis Athene, klas 3 en 4 Gymnasium 

 - Sportdag klas 2 

 

18-07 - Afsluiting sportklas 1 zeilen 

- Meerdaagse reis Athene, klas 3 en 4 Gymnasium 

 - Informatie Zomerschool 

 

19-07 - Afsluiting sportklas 1 zeilen 

- Meerdaagse reis Athene, klas 3 en 4 Gymnasium 

 

 

22-07 - Rapporten  en sluiting schooljaar 

   

23-07 t/m 

05-09   Zomervakantie 

 

20-07 t/m 

29-07 - Zomerschool (Ne, En, wi) voor 3M/H4 

(V4-V5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

► Eindexamens 

De periode van het centraal eindexamen breekt weer aan, 

het schoolexamen is bijna afgerond met alleen de 

herkansingen nog op het programma. De leerlingen van 

M4 met een beroepsgericht vak hebben deze en volgende 

week al hun eerste centrale examen in de vorm van een 

praktijk examen. Vanaf half mei starten voor alle 

afdelingen, voorafgegaan door een paar dagen met 

examentrainingen, de centraal schriftelijke eindexamens.  

Voor de leerlingen betekent deze tijd het afronden van een 

schoolperiode; een periode van hard werken en de nodige 

stress, waarin de zenuwen flink de kop op kunnen steken. 

Voor ouders betekent dit aansporen, meeleven, en soms 

zelfs afremmen om onnodige stress te vermijden. 

Langs deze weg wil ik alle leerlingen, ouders en ook 

collega’s heel veel succes toewensen bij de afronding van 

de schoolexamens en tijdens de examens. 

Tot op de diploma-uitreiking!  

M. van der Meer, collegedirecteur. 

  

► Zomerschool op het Gertrudiscollege 

Deze zomer organiseert het  Gertrudiscollege voor de 

tweede maal een zomerschool. Afgelopen jaar kregen 

twaalf leerlingen uit de pre-examenklassen, die net niet 

bevorderd waren, de kans om acht dagen intensief te 

werken aan één van hun onvoldoende vakken. Dit 

resulteerde erin dat elf van hen alsnog konden worden 

bevorderd naar het examenjaar. 

Dit jaar sluiten het Norbertuscollege en het 

Marklandcollege (vestigingen Oudenbosch en 

Zevenbergen) aan bij onze zomerschool. Vanaf woensdag 

20  juli t/m vrijdag 29  juli 2016 kan een beperkt aantal 

leerlingen aan de slag om opgelopen achterstanden weg 

te werken. De zomerschool is geschikt voor leerlingen die 

één onvoldoende in de kernvakken Nederlands, Engels of 

wiskunde willen ophalen om zo bevorderd te kunnen 

worden naar het volgende leerjaar.  

Tijdens de laatste rapportvergadering wordt besloten welke 

leerlingen bevorderd zijn, welke doubleren en wie van de 

laatste groep in aanmerking komt voor een kans in de 

zomerschool. Hierbij spelen de mogelijkheden die de 

leerling heeft, om het volgende schooljaar succesvol te 

kunnen volgen als hij bevorderd wordt, een belangrijke rol. 

Er is een beperkt aantal zomerschool plaatsen 

beschikbaar. Indien er meer gegadigden zijn dan plaatsen, 

krijgen de meest kansrijke leerlingen voorrang. 

 

 

 

 

►Een opleiding goed bekeken 

 

 

Ruim 750 vmboleerlingen uit klas 3 (waarvan 98 van het 

Gertrudiscollege ) uit de regio deden mee aan “Een 

Opleiding Goed Bekeken”.  Dit project is een hulpmiddel 

om beter te kunnen kiezen voor een vakkenpakket, voor 

een sector en voor een beroepsopleiding. 

Op basis van hun eigen gemaakte keuze brachten de 

leerlingen een bezoek aan o.a. Kellebeek College, Radius 

College, Cingel College, Cios, Markiezaat College, 

Zoomvliet College, Prinsentuin College en Vitalis College. 

Tijdens deze middag werd er uitgelegd wat de diverse 

opleidingen inhouden en ging men actief aan de slag. 

Zo kwamen de meiden van een middagje ‘’uiterlijke 

verzorging” op het Kellebeek College heerlijk opgetut thuis. 

En weten de leerlingen die naar het Johan Cruyff College 

zijn geweest, dat je echt een topsporter moet zijn met een 

doel wil je toegelaten worden. 

De leerlingen zijn zo weer tijdens deze middag een stapje 

dichterbij hun keuze voor een vervolgopleiding gekomen! 

   

 

 

 

 



 

►Econasium-leerlingen geslaagd! 

Op vrijdagmorgen 19 februari hebben onze 10 Econasium-

leerlingen uit 5 VWO hun statistiekexamen gemaakt aan 

de Universiteit van Tilburg. Voor deze leerlingen was het 

hun eerste echte examen. En  dan meteen in een enorme 

collegezaal in Tilburg: er was enige spanning voelbaar.  Ze 

hebben het uitstekend gedaan: iedereen is geslaagd met 

mooie cijfers. We zijn trots op ze.  

Na de lunchpauze begon een reeks colleges waarin acht 

studierichtingen binnen de Economische wetenschap 

werden ingeleid.  Acht verschillende docenten van de 

Universiteit hebben op 19 en 25 februari een aantal 

onderwerpen op hun vakgebied aangedragen waarover 

onze leerlingen hun profielwerkstuk kunnen schrijven. Het 

is de bedoeling dat ze hierbij wat ze bij statistiek geleerd 

hebben in de praktijk gaan brengen. Op 4 maart zijn we 

nog een keer naar Tilburg geweest voor colleges over hoe 

je een profielwerkstuk aanpakt en over hoe je informatie 

opzoekt in de enorme mediatheek van de Universiteit. 

Inmiddels zijn de leerlingen begonnen.  

Econasium speelt

 

Op 10 december was het Gertrudiscollege het strijdtoneel 

voor de Econasiumleerlingen van drie scholen. Leerlingen 

van het Mollerlyceum in Bergen op Zoom en van het 

Norbertuscollege waren te gast om met onze 

Gertrudisleerlingen een Plaza Challenge te spelen. Het 

gaat hier om een bedrijfsspel op de computer. Leerlingen 

spelen in duo’s en hebben winkels in een stad, bij ons 

Breda. Ze moeten voorraden inkopen, prijzen bepalen, 

reclame maken (of niet), de financiën op orde houden en 

nog veel meer. Er wordt een aantal rondes gespeeld en 

uiteindelijk wint het duo met de meeste punten. Onze eigen 

Esmée Verschuren en Rick Heeren stonden lang aan de 

leiding, maar werden in de allerlaatste ronde met een 

neuslengte verschil verslagen door een duo uit Bergen op 

Zoom. We kijken terug op een mooi evenement: er werd in 

een goede sfeer fanatiek gestreden. 

J.van Haasteren 

 

 

 

►Gertrudis geplaatst voor NK schaatsen in Den Haag. 

Vrijdag 19 februari hebben Ellis Rommers, Eline Bakx en 

Anna Hartendorp (allen 6VWO -BSM) zich weten te 

plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen 

schoilierenploegenachtervolging in Den Haag. Deze 

dames waren warm gemaakt voor deze voorrondes tijdens 

een clinic van Annamarie Thomas aan onze BSM-ers uit 

6VWO enkele weken eerder. Zij bracht hen de fijne 

kneepjes bij van het schaatsen op Noren. Na een niet al te 

sterke eerste rit wisten ze bij hun tweede rit maar liefst 15 

seconden sneller te rijden. Uit handen van Annamarie 

Thomas kregen zij voor deze prestatie de eerste prijs 

uitgereikt in de categorie tot en met 17 jaar, niet-

licentiehouders.  

 

Deze plaats gaf recht op deelname aan het NK op 

donderdag 10 maart. Jammergenoeg moesten we ze 

hiervoor afmelden, omdat de datum  van de NK midden in 

hun voorbereidingen voor hun (school)examens viel.  

 

De deelneemsters en hun coach kijken met heel veel 

plezier terug naar deze voorrondes. Volgend jaar 

misschien wat meer teams? 

Namens de sectie LO 

E. Schrik 

 

 



  

Jet-Net 2015-2016 

  

► Jet-Net heeft als doel meer inzicht te geven in 

technische opleidingen en beroepen. Het bedrijf waarmee 

het Gertrudiscollege in Jet-Net is verbonden is Shell 

Moerdijk. Inmiddels hebben we al verschillende activiteiten 

achter de rug.  

In de vorige Ouderwijs vertelde ik al over de aanstaande 

gastlessen voor klas 4HV (N-profiel). Inmiddels zijn deze 

lessen geweest en zijn we bijgepraat door dhr. Hesselink 

van Shell op het gebied van biobrandstoffen en verdere 

ontwikkelingen binnen dit vakgebied. 

 

Daarnaast zijn deze leerlingen van 4 havo en vwo ook zelf 

een dag op bezoek geweest bij Shell Moerdijk. Er was tijd 

voor speeddates met jonge professionals, een rondrit over 

het terrein met de raffinageprocessen en (de meeste) 

leerlingen hebben kunnen kijken in de controlekamer. 

In december zijn we met de leerlingen uit 3 havo en 3 vwo 

op pad geweest. Wel in een bijzondere setting, want de 

jongens en de meiden gingen apart op stap; de jongens 

zijn met “Boys en Toys” naar Skidome geweest en hebben 

een uitleg gekregen van de brandweer. De meiden zijn 

naar de Efteling geweest om de techniek achter een dagje 

pretpark te onderzoeken, oftewel “Girls & Thrills”.  

Voorbereidingen voor een nieuwe activiteit zijn ook alweer 

begonnen; in de activiteitenweek (week 16) gaan de 

leerlingen uit 2HV op reis naar Technopolis in Mechelen. 

Voorafgaand aan deze dag vol technische uitdagingen en 

proeven is er een gastles door een Shell-medewerker op 

onze school. 

Ik kijk alweer uit naar alle komende, leerzame activiteiten! 

 Organisator Jet-Net N.Musters (docent natuurkunde)  

 

► Nationale Shell Hockey competitive 

Evenals voorgaande jaren neemt het Gertrudiscollege deel 

aan de Shell Schoolhockeycompetitie. Dit grote evenement 

vindt plaats op vrijdag 15 april 2016 en zal de gehele dag 

in beslag nemen. In het totaal zullen 44 leerlingen in 3 

teams onze school gaan vertegenwoordigen. Het meisjes 

oud team speelt in Dordrecht en 2 meisjes jong teams 

spelen een thuiswedstrijd bij hockeyclub De Pelikaan. U 

bent van harte welkom als supporter. Wedstrijdschema’s 

zijn t.z.t. te vinden op de site van de knhb. 

Sectie L.O. 

 

 

 



 

► Gymnasiumdag   2016 

Op 7 maart hebben 86 gymnasiumleerlingen uit de klassen 

2 t/m 5 zich beziggehouden met verschillende aspecten uit 

het leven in de Griekse en Romeinse oudheid; er was voor 

de leerlingen een keuze tussen o.a. het beschilderen van 

aardewerk, het bestuderen van verschillende schriftsoorten 

en deze aanbrengen op wastafeltjes, het maken van 

kleding en sieraden, een interview houden met een 

beroemde Romein ( keizer Nero) en een presentatie 

maken over de Griekse wiskundige Eratosthenes.  

 

Tijdens het programma “Romein zoekt vrouw” onder 

leiding van Yvonne Jasperia werd bekeken welke 

eigenschappen een Romeinse man vooral waardeerde in 

een vrouw, maar uiteraard werden er ook minder serieuze 

elementen toegevoegd!

 

Een grote groep leerlingen heeft gezorgd voor “technische“ 

ondersteuning onder leiding van Geert Koevoets: 

decorstukken maken, schilden beschilderen, zwaarden 

maken.  

’s Avonds vond in de aula de informatieve bijeenkomst 

plaats voor de leerlingen van V1a en V1b over het 

gymnasium en werden door John van Staaij de Europese 

certificaten Latijn en Grieks  uitgereikt aan de leerlingen 

van V4 , met speciale aandacht voor Myrthe Kager  uit V3 

die bij Grieks zilver heeft gehaald en bij Latijn goud!   

 

 

Daarna was er in de aula  en de gang een presentatie  van 

alle onderdelen voor de ouders van  de 

gymnasiumleerlingen en  de leerlingen van klas V1a en 

V1b en hun ouders, geopend met een exercitie van 

legioensoldaten onder leiding van Quintus Ligustinus. De 

verschillende onderdelen werden ingeleid door drie 

presentatoren. 

 

 

 

Na afloop kon men genieten van een glaasje wijn met door 

de leerlingen van de “Romeinse keukenbrigade” gemaakte 

hapjes. 

We kijken terug op een geslaagde dag met veel positieve 

reacties van ouders en leerlingen. 

Veel dank namens de sectie aan de collega’s die deze dag 

tot een succes gemaakt hebben: Geert Koevoets, Mariëlla 

De Clercq en Claire van Schaik 

Ineke Gijzen 



 

 

►Jonge Jury Voorleeswedstrijd en schrijversbezoeken 

De “Jonge Jury” is een leesbevorderingsproject voor 

leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Alle deelnemende leerlingen vormen met elkaar een jury 

die bepaalt welk boek zij dat jaar het beste boek vinden. 

Net als voorgaande jaren zijn er rond de Jonge Jury 

verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij alles 

draait om boeken en schrijvers. 

Op donderdag 4 februari vond de schoolronde plaats van 

Read2Me, de jaarlijkse voorleeswedstrijd voor 

brugklassers. ’s Ochtends kwamen alle leerlingen van de 

mavo/havo-brugklassen naar de vernieuwde aula en ’s 

middags waren de leerlingen van de havo/vwo- en vwo-

brugklassen aan de beurt. Schrijfster Anna Woltz was, na 

het succes van het afgelopen jaar, opnieuw uitgenodigd 

als juryvoorzitter en naast het beoordelen van de 

deelnemers kreeg zij ook ruim gelegenheid om te vertellen 

over haar boeken. 

 

Docent Nederlands Bagiyo van der Leemputte en Leah 

Keijzer uit H3b zorgden er door hun enthousiaste 

presentatie voor dat de voorleeswedstrijd ook deze keer 

weer een succes was. De winnaars van beide sessies, Bob 

Lauwen uit H1a en Sara Benmoussa uit V1b, mochten  op 

vrijdag 26 februari in het Parrotia-theater de strijd aangaan 

met leerlingen van de andere scholen voor voortgezet 

onderwijs in Roosendaal en omliggende gemeenten. De 

deelnemers werden beoordeeld door een deskundige jury, 

waarin o.a. schrijver Dirk Bracke.  

 

 

Beide deelnemers lazen erg mooi voor en Sara wist heel 

knap de 3e prijs te behalen. 

Eveneens in het kader van de Jonge Jury heeft Mel Wallis 

de Vries, schrijfster van spannende jeugdthrillers, in het 

Parrotia-theater een viertal lezingen verzorgd voor de 

leerlingen van klas 2 mavo/havo/vwo. 

Deze activiteitenweek, een week waarin het lezen centraal 

stond, was weer een geslaagde afronding van het Jonge 

Jury-project. 

I. van Eekelen 

 
► De Gertrutten op reis… 
 

 
 

 

Ook dit jaar waren de GERTRUTTEN weer actief tijdens 

carnaval. Voor dat het feest echt los barstte gingen de 

beentjes al van de vloer bij de bejaarden bij de 

Zonnebloem en lieten ze op vele scholen de leerlingen 

dansen en hossen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tijdens de optocht namen ze vele bezoekers van de 

Leutstoet mee op snoepreis. Hoewel het best koud was, 

staalden ze als roze spekjes iedereen tegemoet. 

 

De Prins was ook erg gecharmeerd van de grootste 

zeulband van Tullepetaonestad en beloonde de band met 

zijn enige echte Priensebeker!  

 
 

 

Voor meer foto's en filmpjes kunt u terecht op de site van 
de band: www.vanslagband.jouwweb.nl  
 

 

►Indische Waterlelies: 4 Mavo Gertrudiscollege laat 

elfjes zweven op de Sponder 

Technologieklas 4 mavo organiseerde 16 maart 2016 een 

uitvoering van het sprookje 'De Indische Waterlelies' op de 

Sponder, KPO speciaal onderwijs. Het Gertrudisteam 

bestond uit totaal 11 leerlingen en dhr. Schouteren. 

Iedereen had zijn eigen taak. De leerlingen van de sector 

Techniek zorgden voor licht, audio en beeld. Vanuit de 

sector Zorg en Welzijn maakten leerlingen het decor en op 

de dag van de uitvoering schminkten ze al de kinderen 

naar hun rol. De leerlingen van sector Economie maakten 

onder anderen brieven voor de ouders van de kinderen en 

ook folders over de uitvoe ring. 

De leerlingen hebben 5 weken aan het project gewerkt, 

een paar weken korter dan dat normaal nodig zou zijn 

geweest, maar ze hebben alsnog een topprestatie 

weggezet! Zowel de kinderen, als de leerlingen zelf 

hebben er een geweldige dag aan overgehouden.  

Loreen Suurbach, M4 

 

 

 

►Succesvol  Profielwerkstuk 

Vier 6-vwo-leerlingen: Eline Peeters, Mèlanie Reijnaers, 

Louise ten Harmsen van der Beek en Carlijn Serno,  

hebben een profielwerkstuk gemaakt over de 

toepassingsmogelijkheden van de vruchten van de 

Macauba Palm. Zij hebben bedacht en uitgetest hoe de 

verschillende bestanddelen van de vruchten van deze 

palmboom (zoals schil, vruchtvlees, olie uit het zaad) 

rendabel gemaakt kunnen worden door vrouwen in 

Brazilië. 

 

Louise, Eline en Carlijn met op de voorgrond de pers. Mèlanie ontbreekt 

op de foto. 

 

 

 



 

Met behulp van een microkrediet, waarmee ze een 

eenvoudige pers kunnen aanschaffen moet het mogelijk 

zijn om met de opbrengsten van de producten van de 

vrucht een inkomen te verwerven. De leerlingen hebben 

hiervoor een ondernemingsplan geschreven. 

 

Op zaterdag  9 maart hebben ze hun project mogen 

presenteren op de INESPO duurzaamheids Olympiade. Dit 

hebben ze succesvol gedaan, want ze mogen door naar 

de internationale ronde. Samen met 300 scholieren uit 50 

landen van over de hele wereld zullen ze hun project 

presenteren van maandag 30 mei t/m donderdag  2 juni in 

het spoorwegmuseum in Utrecht. En wie weet mogen ze 

daarna deelnemen aan vergelijkbare Olympiades in  de 

Verenigde Staten, Brazilië, Italië of Engeland.  

 

De finalisten van de nationale ronde van de Inespo met de burgemeester 

van Utrecht Jan van Zanen (Bron: Inespo-site). 

M. v.d. Bogaard, begeleidend docent 

 

► Mooie scores Gertrudiscollege bij de landelijke 

Natuurkunde.... 

Zoals bij veel zaken in het leven: talent maar ook oefening 

zijn de basis voor succes. Van de ruim 200 deel-nemende 

middelbare scholen behaalde het Gertrudis een nette 37e  

plaats bij de natuurkunde olympiade. De 5 beste scores 

van de 38 deelnemende leerlingen werden daarbij 

opgeteld en gaven die 37e  plaats.  

 

 

Zo’n Olympiade maken vereist oefening en vier keer zijn 

wij bijeengekomen om thuis gemaakte Olympiadesommen 

te bespreken. Hoewel geen leerling naar de tweede ronde 

gingen, scoorden Robin Verbeek, Siemen Rockx, Vince 

van Deursen, Jens van Overveld, Bart Versteeg en Roy 

Reijnders bij de beste 10% van Nederland en kregen 

daarvoor een certificaat Hopelijk heeft al het werk aan die 

Natuurkunde Olympiade nog een bij-effect : een beter 

centraal schriftelijk eindexamen!  

....en Biologie Olympiade 2016 

Naast mooie resultaten bij de Natuurkunde Olympiade,  is 

er ook succes bij de Biologie Olympiade. 

Freek Karaçoban uit 6V is door naar de tweede ronde, en 

hoort hierbij tot de beste 1% van Nederland. Daarnaast zijn 

er nog 7 leerlingen die bij de beste 10% van Nederland 

behoren en nog eens 9 leerlingen die zich tot de beste 

25% mogen rekenen  

Bij de Biologie Olympiade Junior heeft Havo-3-leerlinge 

Babette de Otter een hele mooie prestatie geleverd met 

een (gedeelde) 13e plaats. 

 

 

► Hoog gevoelige pubers  

Kinderen krijgen te maken met veel prikkels, elke dag 

weer. Niet elk kind kan daar even makkelijk mee omgaan. 

Hieronder vindt u een stuk over hooggevoelge tieners dat 

wij ontvingen van een ervarinsgdeskundige ouder, met het 

verzoek om dit met u te delen. Omdat we denken dat dit 

voor meerdere ouders interessant kan zijn om hier meer 

over te lezen plaatsen we onderstaand stuk in deze 

Ouderwijs.  

Veel kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 zijn in een grote 

mate gevoeliger dan wij zouden verwachten. We denken 

snel dat hun humeurigheid te wijten is aan het feit dat ze 

aan het puberen zijn en last hebben van hun hormonen, 

maar veel van hun problemen kunnen wel eens 

veroorzaakt zijn door hun hoog gevoeligheid. 

Deze kinderen krijgen op een dag veel indrukken te 

verwerken waar ze geen raad mee weten. Deze indrukken 

en prikkels worden allemaal opgenomen, gevoeld en 

vervolgens opgeslagen in het lichaam. Hoofdpijn, buikpijn 

en erge vermoeidheid kunnen het gevolg zijn. 

 

Er zijn daarin twee typen kinderen te onderscheiden; 

kinderen die naar binnen toe keren wanneer ze 

overprikkeld raken en kinderen die naar buiten keren. Deze 

laatste groep laat zijn gevoelens en frustraties zien en dit 

gebeurt vaak in impulsen.   

 

 

 

 

 



 

Dat is niet altijd handig naar de omgeving toe, maar zo 

voorkomen ze wel spanning en stress in hun lichaam. 

De kinderen die naar binnen toe keren, laten vaak niets 

van hun emoties zien en zijn vaak ook niet te herkennen 

als gevoelig kind. Zij kunnen zich volledig afsluiten en geen 

contact willen maken met hun eigen gevoel of dat van 

anderen. Deze groep kinderen worden vaak niet goed 

begrepen door anderen en krijgen daardoor niet de 

aandacht en begeleiding die ze eigenlijk zo hard nodig 

hebben. 

 

Hoog gevoelige kinderen krijgen dus veel prikkels te 

verwerken. Wat zijn die prikkels dan? Dat kan voor ieder 

kind anders zijn, maar de voornaamste zijn;  

-de sfeer in de ruimte waar ze zijn (spanning, drukte, 

zwaarte, enz) 

-geluiden en beelden. Denk aan mobieltjes, computers, tv. 

-drukke plaatsen waar veel mensen zijn. Bijv. aula van een 

school, volle klassen, feestzaal 

-emoties van anderen. Gevoelige kinderen kunnen 

anderen goed aftasten met hun gevoel. Als je als ouder of 

leraar niet goed in je vel zit, voelen ze dat feilloos aan. 

-Hun eigen gedachten. Omdat ze zo veel voelen krijgen ze 

veel informatie van alles en iedereen om zich heen en dit 

geeft onzekerheid, angst of frustratie. 

 

Daarnaast hebben deze kinderen specifieke kenmerken; 

-Voorkeur voor stilte en rust, rechtvaardigheid en  

respect en spreken vanuit je ziel/gevoel. 

-Ze functioneren het best in eigen tempo zonder dat er op 

hun vingers gekeken wordt, ze leren snel en zijn vaak 

perfectionistisch. 

-Ze hebben oog voor detail en zijn zich meer bewust van 

subtiele signalen uit de omgeving. 

-Goede zintuigen, bijv. sterk reukvermogen of heel goed 

kunnen horen/zien.  

-Emoties worden sterk ervaren. 

-Ze kunnen zich goed inleven in anderen en waarnemen 

wat een ander nodig heeft. 

-Een rijke innerlijke belevingswereld. 

-Moeite om in hun eigen energie te blijven en daardoor 

snel vermoeid of leeg voelen. 

-Veel tijd nodig hebben om bij te komen van de indrukken 

en gebeurtenissen van de dag. 

-Het gevoel hebben dat ze niet begrepen worden en dus 

als gevolg dwarsheid of terugtrekken. 

-Een lager gevoel van eigenwaarde.  

 

Hoog gevoelige kinderen volgen hun eigen ontwikkeling en 

stellen ons soms voor raadsels omdat ze niet altijd meer in 

de bekende hokjes passen. Ze vragen erkenning en 

herkenning van hun individuele kwaliteiten, maar hier wordt  

vaak veel te weinig rekening mee gehouden.  

Hierdoor is het voor hen soms lastig om te voldoen aan de 

eisen die op school aan hen gesteld worden en krijgen ze 

steeds meer moeite om zich aan te passen. Volgens veel 

onderwijzers past het huidige onderwijssysteem niet bij het 

kind van deze tijd.  

 

 

 

De vele gevoelige kinderen laten zich niet volgens een 

bepaald stramien ontwikkelen omdat ze om een andere 

benadering vragen.Het enige wat ze willen is erkenning 

van hun kwaliteiten, in wie ze zijn. Of dat nu wel of niet in 

het huidige onderwijssysteem past. 

 

Wat kun je als ouder doen om je hoog gevoelige puber te 

helpen?  Als ouder is het van belang dat je duidelijk je plek 

als ”ouder” inneemt.  Zorg dat er een balans is tussen je 

vriendschappelijke manier van omgaan met elkaar en je rol 

als autoriteit. Neem de tijd voor hen en stel je open voor 

hun kritiek en hun problemen. Door je kind op deze manier 

te laten zijn en zijn gevoelens te respecteren, ontstaat er 

op een natuurlijke  manier een evenwichtige uitwisseling. 

Het is belangrijk dat jij een volwassene bent die er liefdevol 

staat, hen coacht maar ook  grenzen aangeeft. Structuur 

en duidelijkheid bieden hen veiligheid. 

Gevoelige kinderen hebben  gelijk door of je als 

volwassene echt gelooft in wat je doet en zegt. Blijf hierin 

eerlijk en spreek vanuit je hart.  

Zolang je met een open blik kunt kijken naar de interactie 

tussen jou en je kind en je bereid bent om jouw visie aan te 

passen wanneer nodig, zal het kind graag  samen met jou 

naar een oplossing zoeken. Kinderen voelen het wanneer 

er bereidheid is om te luisteren naar hun kant van het 

verhaal. Dan voelen ze zich gehoord en gezien, en dat is 

een voorwaarde om zich goed te voelen en gelukkig te zijn. 

 

Nu nog een paar praktische tips om overprikkeling te 

voorkomen; 

-Zorg thuis voor voldoende ruimte/tijd om het kind te laten 

bijkomen van de dag.  

-Laat uw kind bewegen. Een sport is niet alleen goed voor 

het lichaam maar laat ook alle spanning loskomen en zorgt 

weer voor ruimte en rust in het hoofd. 

-Creatief bezig zijn kan een goede manier zijn om 

gevoelens te uiten en/of even uit het hoofd te zijn. Met de 

handen iets creëren geeft ook de gelegenheid om 

uitdrukking te geven aan hun innerlijke (fantasie) wereld. 

-Diverse massages, zoals voetmassage, hoofdmassage, 

buikmassage.  

-Gezonde voeding en voldoende water drinken. Goede 

voedingsstoffen leveren de energie om je beter te voelen 

en positiever in het leven te staan.  

-Laat uw kind een dagboek bijhouden waarin alles van zich 

afgeschreven kan worden. 

-Laat tenslotte uw kind zelf vertellen wat het nodig heeft. 

Misschien is het iets heel eenvoudigs, wat makkelijk 

geregeld kan worden, maar wat voor het kind echt een 

verschil kan maken. (bijv. een stil plekje in huis waar het 

zich terug kan trekken en niet gestoord wordt door 

familieleden of een time out van social media, even niet 

appen met vrienden maar gewoon rustig liggen, niet perse 

iets hoeven doen) 

 

Esther Heijnen 

www.sensitivia.com 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgave van Gertrudiscollege, Bovendonk 115, Roosendaal, 0165-537552. 


