Aan de bezoekende ouders/verzorgers/leerlingen van de Open Dag
Ridderkerk, 24 februari 2022
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
We zijn ontzettend blij dat we op woensdag 16 februari eindelijk weer eens een reguliere Open Dag
hebben mogen organiseren. We vinden het namelijk erg belangrijk dat ouders en leerlingen
persoonlijk contact kunnen maken binnen onze school. Het proeven van de sfeer kan mijns inziens
niet via een beeldscherm en juist die sfeer is bepalend voor het succes van de leerling. En dat is waar
we het voor doen!
Wij danken alle leerlingen en hun ouders hartelijk dat ze de moeite heeft genomen om onze school
te bezoeken en hopen dat we uw verwachtingen hebben waargemaakt. Wij waarderen uw
belangstelling enorm!
Extra klas – HAVO !!!
We hebben gemerkt dat steeds meer ouders en leerlingen geïnteresseerd zijn in een HAVO‐klas.
Voor deze belangstellenden hebben we zeer goed nieuws. Naast de bestaande mavo‐havo en havo‐
vwo klas is er nu ook de mogelijkheid om te kiezen voor een HAVO‐klas. In deze klas zal er geen
VWO‐leerstof worden behandeld maar blijft wel de mogelijkheid bestaan om na de 2e klas door te
stromen naar de 3e klas VWO. Uiteraard dient de leerling dan wel te voldoen aan de voorwaarden
voor deze zogenaamde opstroom!
Om voor deze klas in aanmerking te komen dient uw kind het minimale advies te krijgen :
mavo‐havo, havo, havo‐vwo of vwo.
Nieuwbouw
De nieuwbouw vordert gestaag en het is prachtig om te zien hoe er een uniek schoolgebouw
gerealiseerd wordt. De oplevering is 9 juni 2022 en we hebben dan nog zo’n 10 weken de tijd om het
gebouw in te richten. Spannend voor alle betrokkenen!
Daarnaast willen we nogmaals benadrukken dat de komende 3 jaar het nieuwe gebouw uitsluitend
gebruikt zal gaan worden door de leerlingen van de afdelingen MAVO, HAVO en VWO.
Ook het vak O&O ( Onderzoek & Ontwerpen) zal meeverhuizen naar ons nieuwe gebouw!
Overige kennismakingsmomenten
Mocht u ondanks een eerder bezoek toch nogmaals kennis willen maken met de school of met de
medewerkers/leerlingen van de school, dan zijn er de volgende mogelijkheden.
Individuele afspraak
Indien noodzakelijk kunt u ook een persoonlijke afspraak maken met één van onze
afdelingsmanagers of met één van de dames van het ondersteuningsteam.

Afdelingsmanager vmbo basis/kader – mevrouw I. Maliepaard
ineke.maliepaard@ozhw.nl
Afdelingsmanager mavo en mavo/havo brugklas – meneer J. van Sichem
jurgen.van.sichem@ozhw.nl
Afdelingsmanager havo, havo/vwo en vwo brugklas – meneer W. van Zelst
wim.van.zelst@ozhw.nl
Ondersteuningsteam
Zorgcoördinator mavo/havo/vwo
Zorgcoördinator vmbo bk
Begeleider passend Onderwijs
RT / NT2 / dyslexie/dyscalculie

mevrouw M. Biesot
mevrouw K. Tchang
mevrouw H. Dresden
mevrouw M. Blom

‐
‐
‐
‐

marijke.biesot@ozhw.nl
kitty.tchang@ozhw.nl
hannah.dresden@ozhw.nl
michelle.blom@ozhw.nl

Aanmeldingsdagen
U kunt uw kind aanmelden in de periode van 1 maart tot 1 april. Op onze scholen zijn er
gereserveerde aanmeldingsmomenten waarop medewerkers van onze school voor u klaar staan.
Deze data zijn als volgt:
Dinsdag
08 maart van 15.00 – 20.00 uur
Woensdag
09 maart van 15.00 – 18.00 uur
Donderdag
10 maart van 15.00 – 18.00 uur
Woensdag
16 maart van 15.00 – 18.00 uur
Woensdag
23 maart van 15.00 – 18.00 uur
Uiteraard kunt u ook op de andere dagen uw kind aanmelden. In dat geval kunt u dit aangeven bij de
receptie en zullen zij u doorverwijzen naar de leerlingadministratie.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u dit via onderstaand emailadres kenbaar maken.
Hopende dat u hiermede naar genoegen bent geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
C.G. Langenberg
Directeur – Gemini College Ridderkerk
0180‐ 486 999
info@geminicollege.nl

