
 

 febr Maandbrief - uari 2022

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

De weken na de kerstvakantie staan op De Ring altijd in het teken van het voorbereiden op de toets- en 

 schoolexamenweek en het organiseren van het Open Huis.

Voor al deze activiteiten geldt voor het tweede jaar dat wij met allerlei richtlijnen rekening moeten houden. 

Dat zijn wij inmiddels gewend, maar wat nooit went, is dat de voorwaarden en aandachtspunten regelmatig 

 wijzigen. U weet daar vast alles van en u heeft er thuis en op uw werk ook mee te maken.

De afwezigheid wegens ziekte van veel leerlingen heeft behoorlijke gevolgen voor de afronding van 

 toetsweek 2 en voor de periode erna. U leest hierover meer in deze maandbrief.

 Ik hoop natuurlijk dat de leerlingen die nog ziek zijn spoedig herstellen en ik wens ze beterschap toe!

 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


    

 Agenda & vakantieschema

Link naar agenda

 

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

 Meivakantie

 

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

ma 28 februari t/m vr 4 maart 2022

ma 18 april 2022

ma 25 april t/m vr 6 mei 2022 (inclusief Koningsdag 27 april 

en bevrijdingsdag 5 mei)

do 26 t/m vr 27 mei 2022

ma 6 juni 2022

ma 11 juli t/m vr 19 augustus 2022

 

Vakantieschema

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

 Meivakantie

 

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

2022-2023

ma 24 oktober 2022 t/m vr 28 oktober 2022

ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023

ma 27 februari t/m vr 3 maart 2023

ma 10 april 2023

ma 24 april t/m vr 5 mei 2023 (inclusief Koningsdag 27 april 

en Bevrijdingsdag 5 mei)

do 18 t/m vr 19 mei 2023

ma 29 mei 2023

ma 10 juli t/m vr 18 augustus 2023

http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/


 

Op zaterdag 5 februari organiseert onze school het jaarlijkse Open Huis. Dit jaar 

moeten wij dat helaas in een aangepaste vorm doen vanwege de 

coronamaatregelen. Dat betekent dat wij een beperkt aantal gasten kunnen 

 verwelkomen en dat bezoekers zich vooraf via onze website moeten aanmelden.

Normaal gesproken is het Open Huis een mooie gelegenheid voor u als ouder

/verzorger om een kijkje te nemen in de school. Wij vinden het jammer dat dat 

dit jaar niet kan en wij gaan ervan uit dat wij volgend jaar onze deuren weer 

 voor álle geïnteresseerden kunnen openen.

 

    

Schoolgids

De schoolgids is op onze website te raadplegen. De algemene informatie is voor alle niveaus en 

leerjaren. De afdelingsspecifieke informatie is onder de knoppen per afdeling te vinden.

Link naar schoolgids

 

  Open uis H

 

 Toetsweek 2

De afgelopen tijd kende Nederland sterk oplopende besmettingscijfers. De richtlijnen die scholen moesten 

http://www.deringvanputten.nl/schoolgids-2019-2020/


 

Onlangs werd bekend dat het eindexamen van 2022 verder 

aangepast wordt: naast de mogelijkheid om de examens over 

twee tijdvakken te spreiden en de extra herkansingsmogelijkheid 

is er ook dit jaar de 'duimregel'. Dit betekent dat de 

examenkandidaten die op basis van de gebruikelijke regeling 

gezakt zijn, het resultaat van een vak buiten beschouwing mogen 

laten als zij zo wél geslaagd zijn. Dit geldt niet voor de 

kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) en er is nog een 

aantal voorwaarden. Onze examenkandidaten worden hierover 

binnenkort uitgebreid geïnformeerd.

aanhouden, zijn een aantal maal veranderd en hadden behoorlijke invloed op het verloop van de afgelopen 

toetsweek. Na de aanpassingen die op 25 januari bekend zijn gemaakt, hebben wij de planning moeten 

aanpassen. U bent hierover in het e-mailbericht van 25 januari geïnformeerd:

• De toetsweek is met dinsdag 1 en woensdag 2 februari verlengd, zodat de leerlingen die de 

eerste dagen van de toetsweek vanwege 'klassenquarantaine’ hebben moeten missen op die 

dagen de gemiste toetsen alsnog konden maken. De reguliere lessen kwamen hierdoor op deze 

twee dagen te vervallen;

• op die dagen konden ook inhaaltoetsen worden ingeroosterd voor individuele leerlingen;

• op donderdag 3 en vrijdag 4 februari en in de week van 7 februari worden inhaaltoetsen gepland 

die na afloop van de lessen worden afgenomen;

• de afdelingsleiding informeert de leerlingen over de afname van de inhaaltoetsen

• de vak- en werkuren gingen op 3 en 4 februari niet door en in de week van 7 februari kunnen 

sommige van deze keuze-uren uitvallen. Dit heeft te maken met de inzet van docenten voor de 

inhaaltoetsen;

• toetsweek 3 (17 t/m 24 maart) gaat alleen door voor de eindexamenklassen en voor de 

examendossiertoetsen van klas 3 mavo, 4 havo en 4 en 5 vwo. Gezien de uitloop van toetsweek 

2 hebben de overige klassen dan reguliere lessen.

 

Aanvullende aanpassingen slaag-zak-regeling

 



 

Groep 8 op bezoek

De beste manier om te weten te komen of een school goed bij je past, is een dagje meedraaien. Dat hebben 

veel groep 8-leerlingen de afgelopen week dan ook gedaan. Samen met hun klas en de meester of de juf 

deden zij mee aan de minilessen van De Ring. Zo hebben zij kennis gemaakt met de brugklasafdeling, 

hebben zij een paar interessante gastlessen gevolgd en uitgebreid rondgekeken in de school. 

Het waren leuke bezoeken en sommige leerlingen uit groep 8 kunnen bijna niet wachten totdat ze écht in 

onze brugklas zitten. 

 

 

Rapper Corleone op De Ring van Putten!



 

 Rapper/zanger Cor Verdoes, alias Corleone voorheen   Bizzy Blaze  is opgegroeid in Spijkenisse. Hij geeft 

workshops op scholen; hiphop met een stukje voorlichting over andere drugs en vrije tijdsbesteding. Via 

hiphop wordt spelenderwijs een barrière doorbroken waardoor het ineens een stuk makkelijker zou kunnen 

zijn om dingen te vertellen. En dat kan net het verschil maken. Afgelopen week is in de tweede klassen een 

gezondheidsvoorlichting verzorgd door Bureau Leefstijl. We merken dat alle gebeurtenissen en de druk van 

de afgelopen periode effect hebben op het gedrag van onze leerlingen. Zaken als onzekerheid, boosheid en 

het verliezen van motivatie horen en zien we vaak in de klas terug. Daarnaast kan het verwoorden van 

emoties lastig zijn en daarom een uitdaging vormen voor onze leerlingen. Dan is er ook nog de invloed van 

verleidingen als sociale media, games en Netflix. Samen met rapper Corleone is een gesprek aangegaan 

met de leerlingen over weerbaarheid, waarom je soms iets doet waar je niet achterstaat en wat je doet als je 

ergens spijt van hebt, enz. Het ging over de vraag waar je blij, boos en bang van wordt en waar ander 

gedrag vandaan kan komen. Het ging over vrienden, groepsdruk en (consequenties) van gedrag. Wie ben 

je, welke keuzes maak je; maken de leerlingen keuzes omdat ze dat zelf willen of omdat vrienden het 

willen? Corleone is bij een aantal voorlichtingen aanwezig geweest en rapte in de klas over gevoelens als 

verdriet en eenzaamheid, maar sloot af met de woorden ‘Dit is het leven, maak er wat van!’

 

Zooff your life

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FBizzy_Blaze&data=04%7C01%7C%7C77f5cf804225411a0b5e08d9e721b2a1%7C198b5d56dacd4e41aef9bfcc81ba0b82%7C0%7C0%7C637794954177082049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m34ljyc7PfR6pNMd53RM03tzXhHa6R2RIWFzcE7nXHk%3D&reserved=0


 

 

   De afgelopen maanden heeft een aantal leerlingen van de Ring van Putten (uit de 2  e , 3  e  en 4  e  klas) met 

veel enthousiasme en betrokkenheid meegedaan aan het project Zooff Your Life: een coachingstraject van 

de Kleine Ambassade waarbij jongeren meer inzicht krijgen in hun vaardigheden, kwaliteiten en studie

/beroepskeuze.  

Op woensdag 19 januari hebben twee brugklassen van onze school, klas 1a1 en 1a3 meegedaan aan een 

ZOOFF DAY. De leerlingen zijn langs vijf punten in het centrum van Spijkenisse gelopen. Tijdens de 

stadswandeling hebben zij met andere ogen naar de stad leren kijken en hebben zij aan de hand van High 

  Five ontdekt wat Nissewaar d jongeren allemaal te bieden heeft. Van djembé spelen en activiteiten op het 

marktplein tot aan een serieus en interessant gesprek met de politie in het gemeentehuis. De leerlingen 

hebben een leuke en leerzame middag in Spijkenisse beleefd.

 

 Voorlichting middelengebruik

Renee Kelder

Vrijdag 28 januari werden onze examenleerlingen van klas 44 en 66 voorgelicht over middelengebruik door 

Renee Kelder, schrijfster van het boek 'De parttime-junkie'. (Voor de 55 klassen zal binnenkort een nieuwe 

datum worden gepland.) Renee voorzag de leerlingen niet alleen van algemene informatie, maar deelde ook 

haar persoonlijke verhaal met onze leerlingen. De fragmenten uit haar boek, haar anekdotes, haar plezierige 

manier van vertellen en haar openheid, zorgden ervoor dat de leerlingen niet alleen geboeid aan het 



Een van de leukste ‘opdrachten’ tijdens de afgelopen 

toetsweek was voor veel brugklassers het jaarlijkse 

korfbaltoernooi. Na een periode waarin er tijdens de lessen 

lichamelijke opvoeding veel geoefend is met de sport 

korfbal, was het tijd om deze periode af te sluiten met een 

groot klassentoernooi! Het viel iedereen op hoe sportief de 

leerlingen met elkaar omgingen. Leerlingen hielden zelf de 

stand bij, corrigeerden elkaar op overtredingen en waren 

complimenteus naar elkaar. Het was een geslaagde dag in 

de sporthal van De Ring van Putten!

 

luisteren waren, maar ook veel vragen durfden te stellen. Na afloop was er onder een deel van de leerlingen 

ook de behoefte om nog even door te praten met Renee of een van de begeleidende docenten. Het zou 

natuurlijk kunnen, dat sommige leerlingen later alsnog de behoefte hebben om over dit onderwerp verder te 

praten. Leerlingen en ouders kunnen altijd terecht bij de coach, waarna er eventueel gespecialiseerde hulp 

ingeschakeld kan worden. Mocht u zelf op zoek zijn naar meer informatie over dit onderwerp, kunt u 

natuurlijk ook altijd contact opnemen met de coach van uw zoon of dochter. Het Trimbos-instituut (een 

kennisinstituut voor geestelijke gezondheid) verschaft ook veel informatie voor ouders en jongeren op het 

gebied van middelengebruik.

 

Korfbaltoernooi



 

 

 

Nieuw spanzeil en banieren op het 

brugklasplein



 

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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