
Maandbrief - november 2019

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

Afgelopen weekend werd Spijkenisse opgeschrikt door een ernstig incident tussen jongeren op metrostation 

Heemraadlaan in Spijkenisse. Zoals ik u eerder deze week per e-mail heb verteld, is het slachtoffer een 

leerling van onze school. Hij ligt nog in het ziekenhuis en het gaat gelukkig steeds een beetje beter met 

hem. 

Ik heb u geïnformeerd hoe de school met deze situatie is omgegaan. In deze maandbrief leest u er nog wat 

meer over.

Onderwijzend Nederland vraagt aandacht voor extra investeringen in het onderwijs door het kabinet. U kon 

er de afgelopen week niet omheen. Het hoogtepunt van de acties was de nationale onderwijsstaking op 

woensdag 6 november. Nadat enige tijd onduidelijk was of de staking eigenlijk wel doorging, is op ongeveer 

4000 scholen in het hele land het werk neergelegd. De stakingsbereidheid in onze regio was groot. Op De 

Ring heeft ruim twee derde van het onderwijzend personeel deelgenomen aan de staking –wij hebben 

daarom alle lessen van die dag moeten laten vervallen 

U heeft het in de media kunnen volgen: veel onderwijsmensen zijn niet tevreden over de toezeggingen van 

de minister en mogelijk komen er vervolgacties.

Gisteravond was de jaarvergadering van de oudervereniging van onze school. Deze staat altijd in het teken 

van een voor ouders interessant thema. Dit jaar was dat ‘Hoe praat ik met mijn kind over social media?’. 

Theatergroep PlayBack speelde herkenbare situaties en gesprekken tussen ouders en hun puber na. Het 

was een interactieve voorstelling, dus er was ook een rol voor het publiek weggelegd. Het was grappig én 

leerzaam; de bezoekers gingen naar huis met genoeg stof tot discussie.

Tot slot vraag ik uw aandacht voor het artikel ‘Leraar van buiten.’ Hierin leest u meer over een 

 informatieavond voor mensen die zich willen oriënteren op de overstap naar een baan in het onderwijs.  

Met vriendelijke groeten,

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


Verstrekken van 

paracetamol

Met ingang van 1 november verstrekken wij aan de 

receptie geen paracetamol meer aan leerlingen. 

Paracetamol is een geneesmiddel en wij kunnen niet 

inschatten in hoeverre het gebruik ervan in 

individuele gevallen gezondheidsrisico’s met zich 

meebrengt. Het verstrekken van paracetamol wordt 

dan ook als ‘medisch handelen’ beschouwd en 

daartoe is de school niet bevoegd. 

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

Jeroen Werleman, 

rector

 

    

 Agenda & vakantieschema

Link naar agenda

 

http://


 

School en veiligheid

De school heeft u deze week geïnformeerd over het ernstige incident tussen een aantal jongeren 

dat zich afgelopen weekend heeft voorgedaan op metrostation Heemraadlaan te Spijkenisse. In de 

mail hierover heeft u verder kunnen lezen hoe hieraan op school aandacht is besteed. 

 In gesprek

Wij zijn met de leerlingen in gesprek gegaan (in sommige klassen gebeurt dit komende week). De 

wijze waarop wij dat doen, is afhankelijk van het leerjaar. Hoewel het incident de aanleiding is, gaat 

het in deze gesprekken vooral over veiligheid in brede zin. Zo hebben wij het bijvoorbeeld over de 

groeiende trend van bepaalde muzieksoorten die populair zijn onder –met name- jongere leerlingen 

(10 tot 15 jaar) en waarin veelvuldig verwezen wordt naar geweld, criminaliteit en het gebruik van 

wapens. 

Verder gaat het over de risico’s die kleven aan het posten van foto’s of teksten op social media –bij 

voorbeeld naar aanleiding van het incident- die negatieve reacties van anderen kunnen oproepen, 

waardoor leerlingen in vervelende situaties terecht kunnen komen. En het is gebruikelijk om het aan 

het einde van het jaar met de leerlingen over vuurwerk te hebben: je mag het niet bij je hebben op 

school.

Bovendien benadrukken wij dat leerlingen altijd bij medewerkers van de school terecht kunnen 

indien zij zich zorgen maken over de veiligheid binnen of buiten de school.

 Preventie

U heeft in de media kunnen lezen dat de wijkagenten in deze periode op veel scholen in Spijkenisse 

preventief kluisjes van leerlingen controleren. Dat gebeurt op De Ring van Putten ook door onze 

eigen medewerkers. Wij doen dat overigens in het bijzijn van de leerlingen. Tot nu toe zijn 

beschimmelde boterhammen het gevaarlijkste wat er wordt aangetroffen.

 Ketenpartners

Een veilige omgeving is een verantwoordelijkheid voor iedereen die betrokken is bij de leerlingen. 

Daarom hebben de gemeente Nissewaard, jongerenwerk, politie en de scholen voor voortgezet 

onderwijs afgesproken periodiek bijeen te komen. Op die manier kunnen wij onze contacten 

optimaal inzetten om beter samen te werken en afspraken te maken. Afgelopen donderdag was er 

zo’n bijeenkomst op het stadhuis in Spijkenisse.

 

Reizen en projecten vierde klassen

De week voor de herfstvakantie staat traditiegetrouw in het teken van de reizen naar het buitenland

en projecten voor de vierdeklassers.  

Dit jaar gingen de reizen naar  Barcelona, Praag, Kaprun en Berlijn.

Leerlingen die niet meegingen o p reis konden kiezen uit de volgende projecten: sport, mode,

manga en creative writing.



Reizen

De after-movie van Barcelona

Skireis Kaprun



Berlijn



Praag

Projecten

Sportproject



Modeproject



De leerlingen hebben met het project creatieve 

 geleerd hoe je een goed verhaal kunt writing

schrijven. Hierbij hebben de leerlingen met 

verschillende schrijfstijlen, genres  en theorieën 

gespeeld. Als eindproduct hebben de leerlingen 

een eigen boek geschreven.  

Het was ontzettend leuk om te zien dat 

leerlingen gemotiveerd en geïnspireerd zijn om 

zich creatief  te uiten.

(Erik Baan en Maxime Hoogstad)

Project Manga



 

De International VECON Business School 

neemt Ahoy over 

In oktober was het zover: het Start-up Festival voor de VECON International Business School in de

Rotterdamse Ahoy. Het thema van dit jaar was   .    Lekker groen doen

Lees hier meer.

 

https://www.deringvanputten.nl/de-international-vecon-business-school-neemt-ahoy-over/


Leerlingen De Ring vertegenwoordigen 

jongerenpanel Gemeente Nissewaard in 

Milton Keynes, Engeland

Op woensdag 2 oktober vertrokken Vincent Korbee en Wahaj Ghani uit 66a naar Milton Keynes,

Engeland. Zij vertegenwoordigden daar het jongerenpanel van Gemeente Nissewaard, n.a.v. het

project New Towns waar het debatteam van De Ring in februari 2019 aan deelnam. Samen met

stichting JOZ Nissewaard bezochten zij de snelgroeiende stad. Hier leest u een verslag.

 

Verzoekje voor profielwerkstuk

Beste ouders,

Zou u zo vriendelijk willen zijn om voor ons een enquête in te vullen?

Dit, naar aanleiding van ons profielwerkstuk over de invloed van social media op het koopgedrag, het 

zelfbeeld en de communicatie van jongeren op De Ring van Putten ten opzichte van hun ouders.

https://www.survio.com/survey/d/G3A4S9L5L9T3R3R1G

Hartelijk dank! Namens Esmée van der Stappen, Kim Zwaaneveldt en Fleur van Haaften, 6 vwo. 

 

Ingekomen brief 

Welkom op informatieavonden Leraar van 

buiten in november

https://www.deringvanputten.nl/leerlingen-de-ring-vertegenwoordigen-jongerenpanel-gemeente-in-milton-keynes-engeland/
https://www.survio.com/survey/d/G3A4S9L5L9T3R3R1G


Overweeg je leraar te worden in het voortgezet onderwijs of mbo in Rotterdam en de regio 

Rijnmond, kom dan in november naar een ‘Leraar van Buiten’-informatieavond. Je kunt er 

informatie krijgen over baankansen, het zij-instroomtraject, subsidies en regelingen, en diverse 

HRM-zaken. De avonden vinden plaats in Hoogvliet (20/11), Rotterdam (25/11), Dordrecht (27

/11) en Schiedam (28/11). 

Na een plenair gedeelte waarin ook een zij-instromer wordt geïnterviewd, zijn er twee rondes met 

interactieve sessies naar keuze. Deze worden geleid door schoolleiders, lerarenopleiders, zij-

instromers (ervaringsdeskundigen) en personeelsadviseurs. 

Onder het genot van een borrel kun je tot slot rechtstreeks contact hebben met de sessieleiders 

en andere aanwezigen. De avonden duren van 19.30 tot 22.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). 

Komt geen van deze data uit in je agenda, dan is er op 18 november nog een vergelijkbare 

bijeenkomst in Den Haag. 

Meer informatie en aanmelden op  www.leraarvanbuiten.nl

 

 

http://www.leraarvanbuiten.nl


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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