
Maandbrief - december 2019

 

Beste ouders/verzorgers van leerlingen van De Ring van Putten,

Dit is de laatste maandbrief van dit jaar –sterker: van dit decennium.

En hoewel het schooljaar nog niet op de helft is, is de decembermaand traditioneel het moment om 

terug te blikken op de afgelopen periode. Dat hebben wij deze maanden overigens regelmatig 

gedaan: wij vinden het belangrijk een vinger aan de pols te houden wanneer het om de 

ontwikkelingen rondom ons nieuwe onderwijsmodel gaat en bespreken dat met alle betrokkenen bij 

de school. In deze maandbrief leest u daarover een stukje.

Verder is december de maand waarin wij tijdens Paarse Vrijdag benadrukken dat je op De Ring 

kunt zijn wie je bent. Daarom moedigen wij leerlingen en medewerkers aan om op vrijdag 13 

december paars te dragen.

Op 13 december vindt ook een andere vertrouwde activiteit van de school plaats: het kerstfeest. De 

leerlingen van K’68 zijn al druk bezig met de voorbereidingen.

Ook ‘write for your rights’, de brievenschrijfactie van Amnesty International, is een jaarlijks 

terugkerend project op onze school. Dit jaar staat zelfs voor de derdeklassers een groot deel van de 

week voorafgaand aan de kerstvakantie in het teken hiervan. Tel hierbij op dat de school dit jaar 

meedoet met ‘Joris’ kerstboom’ en u ziet dat wij niet stil zitten in de laatste weken van 2019!

Namens alle medewerkers van De Ring van Putten wens ik u en uw gezin een fijne kerstvakantie 

toe; prettige feestdagen en een goed 2020!

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, 

rector

https://www.facebook.com/DeRingvanPutten
https://twitter.com/ringvanputten1
https://www.instagram.com/osgderingvanputten/
https://www.youtube.com/user/ringvanputtentv


ma 23 december 2019 t/m vr 3 januari 2020 

ma 24 februari 2020 t/m vr 28 februari 2020 

ma 13 april 2020 

ma 20 april 2020 t/m di 5 mei 2020 

(incl. Koningsdag op 27 april en 

bevrijdingsdag op 5 mei) 

do 21 mei 2020 t/m vr 22 mei 2020 

ma 1 juni 2020 

ma 20  juli 2020 t/m vr 28 augustus 2020

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

Tweede Paasdag 

Meivakantie 

Hemelvaart 

Pinksteren 

Zomervakantie

 

    

 Agenda & vakantieschema

Link naar agenda

 

De Nieuwe Ring, de stand van zaken

Dit schooljaar is onze school onder de naam De Nieuwe Ring begonnen met het invoeren van een 

nieuw onderwijsmodel. De kern van deze manier van werken, is dat leerlingen bewuster betrokken 

zijn bij hun leerproces en hun ontwikkeling. Bovendien is de school gestart met het vak 

programmeren dat de leerlingen niet alleen ict-vaardig maakt, maar ze ook leert analyseren en hoe 

zij probleemoplossend te werk kunnen gaan.

De school streeft dit na door leerlingen zélf keuzes en afwegingen te laten maken met betrekking tot 

hun onderwijs. Zij worden hierbij ondersteund door hun coach.

Vanaf de start van dit jaar heeft de school regelmatig contact met de ‘gebruikers’ van het onderwijs 

een vinger aan de pols gehouden: wat gaat goed? en –vooral: wat kan beter?

Om vooral van dat laatste een goed beeld te krijgen, zijn er onder andere klankbordgroepen van 

medewerkers, leerlingen en ouders.

Uit die gesprekken blijkt dat er inmiddels veel goed gaat, maar vanzelfsprekend ook dat er punten 

ter verbetering zijn.

Aanvankelijk waren er voornamelijk opmerkingen van organisatorische aard. Deze hadden te 

maken met het keuzeproces en de beschikbaarheid van de verschillende soorten uren (vak-, werk- 

en talenturen). Voor een groot deel boden technische aanpassingen in de applicaties van SOM en 

Zermelo de oplossing. In andere gevallen ging het om de plaats in het rooster of om de 

beschikbaarheid van de vakken waaraan veel behoefte was. Veel van deze bezwaren hebben wij 

inmiddels kunnen aanpakken.

http://


Aan de andere kant zijn er nog opmerkingen over zaken die nog in ontwikkeling zijn, zoals de 

beschikbaarheid van werkuren tijdens tussenuren in de ochtend (een behoefte onder 

bovenbouwleerlingen) en een aantal didactische aandachtspunten die te maken hebben met de 

lessen van 80 minuten.

Opvallend was de grote belangstelling die er was voor deelname aan de talentlessen. Wij hebben 

niet alle leerlingen tijdens de eerste periode van acht weken kunnen plaatsen in de talentlessen van 

hun keuze. Zij hebben inmiddels gehoord dat zijn in de tweede periode aan de beurt zijn en 

sommige gevallen in de derde periode.

Zoals gezegd: de klankbordgroepen spelen een belangrijke rol bij het inventariseren van 

opmerkingen over de werkwijze van de school. Op donderdag 9 januari vindt de tweede bijeenkomt 

van de klankbordgroep voor ouders plaats. Indien u hieraan wilt deelnemen, bent u van harte 

welkom. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar ktt@deringvanputten.nl.

 

XMASGALA



 

De Topklas van De Ring



Al een aantal jaar organiseert onze school de Topklas voor leerlingen uit groep 8 die zich oriënteren 

op het vwo-onderwijs op onze school.

Ook dit jaar nemen twee enthousiaste groepen leerlingen van basisscholen uit Spijkenisse en 

omgeving hieraan deel. Gedurende een periode van zes woensdagmiddagen volgen deze 

leerlingen uitdagende gastlessen op De Ring.

Iedere middag start bij de coach. De groepen kijken dan terug op de afgelopen week en kunnen al 

hun vragen over de school stellen. Vervolgens volgen zij twee Topklaslessen. De eerste periode 

waren dat de vakken programmeren en Engels en in de tweede periode –deze is de afgelopen 

week gestart- zijn dat global perspectives en wiskunde. De coach rondt samen met de groep elke 

middag weer gezamenlijk af. De komende twee woensdagmiddagen staan nog in het teken van de 

Topklas.

Ring TV op YouTube

Maak kennis met Laurie, Rodin en Eugeny uit de brugklas. Onze Ring TV Reporters. 

Kijk hieronder de eerste twee video's, abonneer op ons YouTube kanaal en blijf op de hoogte!

Vooral een aanrader voor (aanstaande) brugklassers.



 

Gemeenten, scholen en politie 

in overleg

Op donderdagavond 7 november was een bijeenkomst tussen 

de middelbare scholen uit Spijkenisse, de gemeente 

Nissewaard en de politie. Ook De Ring van Putten was 

hierbij aanwezig. Het was een geplande bijeenkomst met als 

doel het verstevigen van de onderlinge contacten. Het 

steekincident dat zich op zaterdagavond 2 november had 

voorgedaan, stond vanzelfsprekend ook op de agenda.

Een van de belangrijkste uitkomsten van het overleg was dat de deelnemers het waardevol vinden om 

periodiek bijeen te komen. Zij delen immers een belangrijk doel: het bijdragen aan een prettige en veilige 



omgeving voor de jongeren uit onze gemeente. Het opstellen en ondertekenen van een geactualiseerde versie 

van het convenant    maakt hier deel van uit.Veilig naar school

Donderdag 12 december vindt de volgende bijeenkomst plaats. Dan zullen de deelnemers een 

intentieverklaring ondertekenen waarin zij de afspraken rondom het opstellen van zo’n convenant zullen 

vastleggen.

 

Winst bij debatwedstrijd

Op vrijdag 29 november deed De Ring mee aan een debatwedstrijd in de raadzaal van Maassluis. 

Esmee uit 6 vwo is de winnaar! Gefeliciteerd!

 



Afronding talentlessen media & design

Deze week zijn de talentlessen media & design afgerond. Op de foto’s: enkele van de ‘lichtende 

voorwerpen’ die de leerlingen hebben ontworpen.

 

Lezing Kees Moeliker

Tijdens de uitwisseling bovenbouw met Hürth in november kregen de leerlingen een lezing door 

Kees Moeliker, winnaar ignobelprijs. Natuurhistorisch museum, Rotterdam.



 

Scholenmarkt

Op 13 november vond de scholenmarkt plaats in de Olympiahal. 

Er waren veel bezoekers en veel kinderen uit groep 8 wisten zelfs al dat ze naar De Ring willen 

komen.



Op maandag 13 januari staan we op de scholenmarkt in Albrandswaard en op zaterdag 8 februari is 

ons Open Huis van 10 - 13 uur.

Onze beursstand voor aanvang van de scholenmarkt.

 

Vacature management assistent

Kijk op meesterbaan voor deze vacature.

https://www.meesterbaan.nl/120250-vacatures-management-assistent-spijkenisse-osg-de-ring-van-putten.aspx


 

Telefonisch contact: 

0181-457144

Contact via e-mail: 

info@deringvanputten.nl

Bezoekadres: 

Groenewoudlaan 25 

3201 LP Spijkenisse

Postadres: 

Postbus 175 

3200 AD Spijkenisse 
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