
Maandbrief - september 2019

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

De start van een nieuw schooljaar is altijd een beetje spannend. Dat geldt niet alleen voor de brugklassers –

én hun ouders- die beginnen op een nieuwe school. Ook leerlingen uit hogere leerjaren zijn benieuwd bij wie 

ze in de klas komen, hoe hun rooster eruit ziet en wie dit jaar hun docenten zijn. 

Dit jaar vonden óók de medewerkers van de school de start spannend, want De Ring van Putten start met 

een nieuw onderwijsmodel: De Nieuwe Ring! Hiermee zet de school een grote stap in de richting van meer 

gepersonaliseerd onderwijs. De nieuwe manier van werken stelt de school in de gelegenheid rekening te 

houden met de verschillende ontwikkelingsbehoeften van leerlingen. Belangrijke kenmerken zijn dat ieder 

kind op De Ring begeleid wordt door zijn of haar eigen coach, dat leerlingen een deel van hun lesrooster zelf 

samenstellen en dat er aandacht is voor talentontwikkeling. 

En hoewel de afgelopen week bleek dat er hier en daar nog wat aanloopproblemen zijn en dat we nog een 

beetje moeten wennen, kijk ik tevreden terug op de eerste week van De Nieuwe Ring. De 80 minutenlessen 

bieden rust en ruimte voor het variëren met werkvormen, de eerste gesprekken tussen coaches en 

leerlingen hebben inmiddels plaatsgevonden en de leerlingen zijn begonnen met de keuzes voor hun rooster 

van de komende week. Kortom: we zijn écht begonnen! 

Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het afgelopen schooljaar zijn docenten, onderwijsondersteuners en 

werkgroepleden hard bezig geweest met de voorbereidingen van ons nieuwe model. Het is goed om te zien 

dat dit harde werken nu zijn vruchten afwerpt. Een groot compliment aan de medewerkers van De Ring is 

dan ook op zijn plaats. 

Tot slot: ik wens iedereen die betrokken is bij onze school een goed en gezond schooljaar toe!

Met vriendelijke groeten,

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


Jeroen Werleman, 

rector

 

 De nieuwe conrector stelt zich voor

Ik ben Meral Dedeci, 43 jaar, getrouwd en moeder 

van een zoon.

Na mijn studie Engels in Ankara, ben ik in 1998 

begonnen als docente Engels op de Hugo de Groot in 

Rotterdam. Een bijzondere school waar ik heel veel heb 

geleerd. Naast het lesgeven ben ik mentor, projectleider 

en later teamleider geweest. In 2010 heb ik de overstap 

gemaakt naar het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel 

waar ik als leidinggevende ben begonnen. Ik heb er 9 

jaar met heel veel plezier gewerkt.

Nu De Ring. Mijn eerste week als conrector zit er op. 

Heel fijn om te zien dat De Ring in beweging is.

Ik ben zeer onder de indruk van de eerste verhalen, zie dat de collega’s keihard werken om een succes te maken van het 

nieuwe concept.

Natuurlijk gaat het even duren tot ik helemaal gewend ben en alles over de school weet, maar het komt vast goed. 

Iedereen is bereid om mij bij te praten, wegwijs te maken. 

Meral Dedeci

 

 Digitale schoolgids

Vanaf dit schooljaar ontvangt u het informatieboekje niet meer op papier tijdens de 

informatieavonden. De digitale schoolgids is hier te vinden.

Schoolgids 2019/2020

 

https://www.deringvanputten.nl/schoolgids


ma 21 oktober t/m vr 25 oktober 2019 

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

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

Tweede Paasdag 

Meivakantie 

Hemelvaart 

Pinksteren 

Zomervakantie

    

 Vakantieschema & agenda

Link naar de agenda

 

Kennismaken met de coach

Vanaf deze week laten wij u graag kennismaken met de coach van uw kind(eren). U heeft hiervoor

inmiddels een uitnodiging ontvangen via uw kind en via de post. Daarin leest u wanneer de kennismaking

plaatsvindt.

 

De Maandbrief en het ouderportaal

Er gebeurt op onze school heel veel. Natuurlijk er wordt les gegeven. Naast het lesgeven zijn er talloze 

andere activiteiten. Via onze maandbrief houden we u daar graag van op de hoogte. Zo weet u wat er de 

afgelopen maand gebeurd is op school en leest u ook wat er de komende maand staat te gebeuren. 

Uiteraard vindt u een hoop zaken ook op onze website.

We zijn gestart te werken in een nieuwe omgeving voor onze nieuwsbrieven. 

Binnenkort komt er een nieuw ouderportaal beschikbaar, waar u onder andere alle nieuwsbrieven en andere 

berichten kunt terugvinden.

 

Regels rond ziekmelden en te laat komen

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


Fotograaf

Op maandag 9, dinsdag 10 en vrijdag 

13 september bezoekt de fotograaf onze school.   

Wanneer uw kind op de foto gaat, is hier te zien. 

De prodedure ziek en beter melden, verlof aanvragen e.d. is hier te lezen.

 

 

Fietsen in de rekken

Het komende jaar zien wij er meer op toe dat de leerlingen hun fietsen netjes in de rekken op het fietsplein 

parkeren. Dit is nodig, omdat er behoorlijk wat foutparkeerders zijn. Afgezien van de rommelige 

fietsenkluwen die dit oplevert, raken fietsen zo beschadigd en is het fietsplein slecht bereikbaar. 

Deze schoolregel gaan wij als volgt handhaven: 

* Op beide fietspleinen komen bordjes waarop wij aangeven waar de leerlingen hun (brom)fiets kunnen 

 parkeren. Verder wordt duidelijk aangegeven waar het niet is toegestaan om te parkeren; 

* De conciërges zien erop toe dat de fietsen op de juiste plek geparkeerd worden. Onjuist geparkeerde 

fietsen worden door hen verwijderd en op een speciaal daarvoor bedoelde plek op het plein aan de ketting 

gelegd. Om 15.40 uur (9e uur) gaat het slot eraf en kunnen de foutparkeerders hun fiets weer meenemen.

https://www.deringvanputten.nl/schema-fotograaf-3-en-4-september/
https://www.deringvanputten.nl/ouders/procedures/procedure-ziekmelding/


Deze manier van werken is vanaf de eerste schooldag van kracht. Er geldt echter een gewenningsperiode: 

vooralsnog worden foutgeparkeerde fietsen wél verwijderd en op de plek voor foutparkeerders gezet, maar 

zij worden nog niet aan de ketting gelegd. Aan de fiets komt een label waarop de eigenaar van 

de foutgeparkeerde fiets op de parkeerregels wordt gewezen en waarop staat dat de maatregel binnenkort 

echt van kracht is. 

 

Pauzestewards

Vier jaar geleden zijn wij  gestart met het werken met pauzestewards. Dit houdt in dat leerlingen toezicht

houden tijdens de pauzes.  

Stewards spreken medeleerlingen aan wanneer er rommel op de grond ligt en vragen hen dit op te ruimen.

Al snel leidde dit tot een opgeruimde school. Wij kunnen stellen dat deze methode ontzettend goed werkt en

zijn daar trots op.



 

Verslag kennismakingsdagen brugklas

Zoals ieder jaar beginnen we het nieuwe schooljaar voor de brugklassers met de kennismakingsdagen. 

Kennismaken met het gebouw, de organisatie, de klassencoach en vooral met de nieuwe klasgenootjes. 

Op maandag 2 september begonnen onze brugklasleerlingen met hun eerste echte kennismaking in de klas, 

een speurtocht door het gebouw en het werken in het kennismakingsboekje. Hierin kwamen vele 

onderwerpen aan de orde zoals het rooster, de kluisjes en het gebruik van mobiele telefoons. De meeste 

leerlingen kenden aan het eind van de dag alle namen van hun klasgenootjes al en konden hun weg in het 

gebouw vinden. 

Op dinsdag was er door de sportdocenten een sportdag speciaal voor de brugklasleerlingen georganiseerd. 

De leerlingen moesten o.a. in groepjes een parcours afleggen. Hierbij was wederom het doel je nieuwe 

klasgenoten te leren kennen door samen te werken of door tegen elkaar te strijden. 

Woensdag zijn we met alle brugklasleerlingen richting Blijdorp gereden. In de dierentuin hebben de 

leerlingen in groepjes verschillende opdrachten uitgevoerd om letters te verzamelen. Met behulp van deze 

letters konden de leerlingen een woord maken. Het weer zat niet altijd mee, maar dat mocht de pret zeker 

niet drukken. 

De klassencoaches, coördinatoren en afdelingsleider kijken met veel voldoening terug op de 

kennismakingsdagen en zijn zeer tevreden hoe onze nieuwe leerlingen vervolgens tijdens de eerste 

lesdagen met elkaar zijn omgegaan. Het zijn hopelijk voortekenen voor een leuk, gezellig en leerzaam 

schooljaar.

 

Oproep vrijwilliger mediatheek



Met vriendelijke groet,

Karin Neijzen 

Mediathecaris

Beste ouders/verzorgers,

De mediatheek is een plek waar leerlingen zelfstandig en in rust kunnen werken. 

Daarnaast kunnen leerlingen in onze mediatheek o.a. gebruikmaken van een collectie jeugdliteratuur, 

Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse literatuur, naslagwerken en informatieve boeken, kranten en 

tijdschriften.

In de mediatheek van onze school werkt een mediathecaris die door vrijwilligers wordt ondersteund.

Wij willen dit team van vrijwilligers graag uitbreiden. Daarom zoeken wij enthousiaste ouders met een 

flexibele instelling die het leuk vinden om in de dynamische omgeving van De Ring met leerlingen te werken.

 Wat gaat u doen?

Na een inwerkperiode bestaan de werkzaamheden o.a. uit het uitlenen en innemen van boeken, het 

registreren van het computergebruik, het opruimen van ingeleverd materiaal en het  assisteren bij het 

kastklaar maken van boeken.

 De werktijden

De werktijden zijn van 8.45 uur tot 12.15 uur of van 12.45 uur tot 15.45 uur. 

Wij zoeken hulp voor diverse dagdelen.

Bent u geïnteresseerd? Dan bent u van harte uitgenodigd om een e-mail te sturen naar 

Karin Neijzen; nzn@deringvanputten.nl en daarbij aan te geven welk dagdeel u beschikbaar bent. Wij 

nemen na 16 september contact met u op.

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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