
 

 uni  2022Maandbrief - j  

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Ring van Putten, 

Vorige week is het eerste tijdvak van de eindexamens afgerond. Veel leerlingen hebben ervoor 

gekozen al hun examens in dat eerste tijdvak af te leggen. Dat betekent dat er voor hen een 

spannende periode is aangebroken: wachten op de uitslag; sterkte daarbij! 

In deze maanbrief blikken wij weer terug op de afgelopen periode en kijken wij vooruit naar een 

aantal activiteiten die voor en kort na de zomervakantie plaatsvinden. Gelukkig hebben wij weer de 

gelegenheid om activiteiten te organiseren die het schoolleven leuk maken en zo bijdragen aan de 

verbondenheid tussen leerlingen onderling en tussen de leerlingen en de school.  

Verder kunt u lezen over hoe ict op De Ring wordt gebruikt als ondersteuning om de doelen van de 

school te kunnen bereiken. 

 Met vriendelijke groeten, 

Jeroen Werleman, rector 

 

  Agenda & vakantieschema

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


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

  Vakantieschema   

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

Tweede Paasdag 

Meivakantie 

Hemelvaart 

Tweede Pinksterdag 

Zomervakantie

2021 - 2022

ma            6   j u n i   2 0 2 2

ma 11 juli t/m vr 19 augustus 2022

Vakantieschema  

    

Tweede Pinksterdag 

Zomervakantie

Link naar agenda

 Let op de agenda is aangepast.

Excursies e.d. zijn toegevoegd aan de laatste twee weken  .

Klik hierboven om naar de agenda te gaan.

    

 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

 

Schooljaar 2022-2023 start met 

  introductiedagen voor alle klassen

Het duurt nog even voordat het nieuwe schooljaar begint -het is nog niet eens zomervakantie- maar 

de voorbereidingen ervoor zijn al in volle gang. Het volgende schooljaar start voor alle klassen met 

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


 

drie introductiedagen. Deze dagen zijn een mix van leuke dingen met elkaar doen en informatie 

over schoolzaken die het komende jaar van belang zijn. Zo leggen wij een goede basis voor een 

mooi schooljaar met een prettige onderlinge samenwerking. 

 

De laptop in de klas: ict als hulpmiddel voor 

het onderwijsmodel van De Ring van Putten 

   De laptop in de klas

Vanaf het komende schooljaar moeten  over een laptop kunnen beschikken alle brugklasleerlingen

die zij voor hun schoolwerk gaan gebruiken. Zij zullen dit als hulpmiddel dagelijks bij zich moeten 

hebben, net als hun ‘gewone’ schoolspullen en -boeken. Het afgelopen jaar heeft de school in een van 

de brugklassen proefgedraaid met het werken met een laptop in de klas. Bovendien zijn er heel veel 

scholen in het land die de laptop al langer in de klas gebruiken en hun ervaring met ons kunnen delen. 

Ouders kunnen de laptop voor hun kind huren of aanschaffen via een bedrijf dat landelijk laptops voor 

schoolgebruik levert en voor de service en garantie zorgt. Vanaf volgend jaar zal de laptop dus binnen 

een paar jaar de school ‘ingroeien’ en maken wij een volgende stap in de realisatie van ons 

toekomstgerichte onderwijs!

 LEES MEER

 

https://www.deringvanputten.nl/de-laptop-in-de-klas-ict-als-hulpmiddel-voor-het-onderwijsmodel-van-de-ring-van-putten/


 

 

 

ICT-toepassingen gratis beschikbaar voor onze 

leerlingen 

Op onze school is Office 365 van Microsoft de standaard. Om te kunnen profiteren van alle ict-

 toepassingen en -mogelijkheden en optimaal met het schoolwerk bezig te kunnen zijn, vinden wij het 

belangrijk dat alle leerlingen toegang hebben tot Office 365. Zij kunnen hier daarom via hun 

schoolaccount gratis gebruik van maken. De meeste leerlingen doen dit inmiddels. Mocht het 

aanmaken van een account vragen opleveren dan kunnen de leerlingen langsgaan bij onze 

systeembeheerder, of onze ICT-coördinator. 



 

 

20 tot en met 24 juni: 

internationaliseringsproject ‘Together One 

World’ 

Sinds dit voorjaar kunnen wij gelukkig weer deelnemen aan internationale uitwisselingsprogramma’

s. Zo was er twee weken geleden een groep op Sicilië en deze week was een aantal van onze 

leerlingen in Hürth, de Duitse partnerstad van Spijkenisse. Ook volgend jaar staat weer een aantal 

uitwisselingen op het programma. Niet alleen leerlingen die deelnemen aan uitwisselingen komen 

op onze school in contact met internationaal en intercultureel leren. De Ring van Putten is een 

UNESCO-school en vindt het belangrijk dat àlle leerlingen hun internationale blik verruimen. 

Daarom organiseren wij in de week van 20 tot en met 24 juni voor alle klassen -behalve de 

examenklassen- het internationaliseringproject Together One World.  

  

De projectweek staat in het teken van de zeventien doelen voor duurzame ontwikkeling, de 

‘sustainable development goals’, die zijn opgesteld door de landen van Verenigde Naties. Deze 

hebben betrekking op wereldwijde uitdagingen zoals armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Op de 

 website van SDG Nederland kunt u hierover meer informatie vinden. De leerlingen volgen deze 

week een aangepast rooster met dagelijks twee workshops die in het teken staan van deze doelen. 

Op vrijdag 24 juni sluiten zij het project af met muziek, tentoonstellingen en presentaties. 

 

Karaoke 

https://www.sdgnederland.nl/
https://www.sdgnederland.nl/


De heer Nguyen is niet alleen docent biologie, hij is ook een gepassioneerd organisator van 

karaoke. Op vrijdagmiddag 1 juli organiseert hij daarom een karaokemiddag voor de leerlingen van 

De Ring. Zij hebben hierover een e-mail met informatie ontvangen. Om iedereen een podium te 

geven, kan er een beperkt aantal leerlingen deelnemen. 



 

 



 

De eindexamens: het eerste tijdvak is 

afgerond, nog twee te gaan 

Vorige week is het eerste tijdvak van de eindexamens afgerond. Ook dit jaar kunnen de leerlingen 

per vak zelf kiezen of zij het examen in het eerste tijdvak in mei afleggen, of gebruikmaken van het 

tweede tijdvak dat over een paar weken in juni plaatsvindt. De meesten hebben ervoor gekozen hun 

examens te maken in het eerste tijdvak, zodat zij in het geval van ziekte of quarantaine gebruik 

kunnen maken van het tweede tijdvak. Gelukkig hebben er zich in het eerste tijdvak geen 

bijzonderheden voorgedaan en zullen verreweg de meeste leerlingen het tweede tijdvak alleen 

gebruiken voor herkansingen, zodat zij voor de zomervakantie hun diploma in ontvangst kunnen 

nemen (dan moeten ze natuurlijk nog wel ‘even’ slagen!). 

Ook dit jaar is er een derde tijdvak ten behoeve van de allerlaatste herkansingen. De afronding 

hiervan is in de eerste week van de zomervakantie. Informatie over de uitslag, herkansingen en de 

diploma-uitreiking ontvangt u van de afdelingsleiding van uw kind. 

 



 

 De brugklas tegen pesten
In het kader van de dag tegen pesten is de brugklas druk bezig geweest om een mooie “baksteen” 

te maken waarin zij aangeven tegen pesten te zijn! De bakstenen hebben een mooi plekje gekregen 

van in de burgklasaula!

 

Jubileumjaar uitwisseling Hürth met onze 

onderbouwleerlingen

Op dinsdag 31 mei vertrokken 9 leerlingen uit jaar 2 samen met mevrouw Hoogstad en mevrouw 

Makay naar het Albert Schweizer Gymnasium in Hürth voor een korte uitwisseling. De Ring van 

Putten werkt al 10 jaar samen met deze partnerschool uit onze zusterstad en de uitwisseling was 

weer een succes! De leerlingen hebben een excursiedag gehad in Keulen waarbij ze een 

kathedraal hebben bezichtigd en de toren hebben beklommen. Bovendien hebben ze meegedaan 

met een fotowedstrijd. De leerlingen hebben de dag afgesloten met glow-in-the-dark-3D minigolf. 

Verder hebben zij enkele lessen op de school gevolgd en hun resultaten van het project 



 

gepresenteerd. In oktober komen de Duitse leerlingen bij ons op school, waarbij de leerlingen ook in 

 gastgezinnen zullen verblijven. Wij kijken terug op een mooie uitwisseling en een fijn partnerschap.

mevrouw Hoogstad en mevrouw Makay

Jubileumjaar uitwisseling Hürth met onze 

bovenbouwleerlingen

Afgelopen dinsdag was het zover! Eindelijk kunnen we weer op uitwisseling met Hürth. Heel erg 

bijzonder omdat we dit jaar het 10-jarig jubileum vieren met onze partnerschool in Hürth. Een 8-tal 

leerlingen uit de bovenbouw hield zich de afgelopen dagen met hun Duitse uitwisselingsstudenten 

bezig met greenwashing. Ze gingen op zoek naar producten die aangeprezen worden als duurzaam 

en milieuvriendelijk, maar dat eigenlijk niet zijn. Ook gingen ze op zoek naar goede oplossingen 

hiervoor. Ze bogen zich over het vraagstuk hoe je meer bewustwording over plastic afval met de 

daarbij horende problemen kunt creëren. Ze werden hiervoor geïnspireerd door Michael en Ard, 

twee vrijwilligers die werkzaam zijn op onder andere Curaçao en Tenerife als schildpad 

conservatoren. Daarnaast werd Keulen bezocht en verbleven de leerlingen bij Duitse gezinnen om 

kennis te maken met de Duitse gewoonten. Na een geslaagde uitwisseling keerden ze weer terug 

naar Spijkenisse. 

mevrouw Goelema



 

 

Uitwisselingsproject Erasmus+ naar Sardinië



 

Van 7 tot 14 mei zijn vier brugklassers en een derdejaars leerling samen met mevrouw Hoogstad en 

meneer Huijgen naar onze partnerschool in Sardinië gegaan. Zij hebben daar, door het volgen van 

challenges, gewerkt aan het Erasmus+ project over sport, bewegen en een gezonde levensstijl. 

Van tevoren hadden de leerlingen twee logo’s ontworpen voor twee challenges. Gedurende de 

week hebben de leerlingen diverse workshops gevolgd over suikers verwerkt in voedsel en drinken 

en over hoe je van een goed voornemen een gewoonte maakt.

Verder hebben de leerlingen nog mogen genieten van een Erasmus festival op het grote plein 

waarbij een orkest aanwezig was om de dag van Europa te vieren.

Zo    de leerlingen dus niet alleen over een gezonde levensstijl en mindfulness, maar    erleerden was

ook ruimte voor het uitwisselen van de verschillende culturen.

In oktober 2022 komen deze partnerscholen naar onze school om het project verder voort te zetten. 

Deze uitwisseling mede mogelijk gemaakt door de subsidie van Erasmus+.w  erd

 

 24 juni: K’68 schoolfeest 
  

De Ring van Putten staat bekend om de geweldige schoolfeesten. Dat blijkt wel uit het succesvolle 

NRGY-feest van 1 april, met als hoogtepunt een optreden van Ronnie Flex. Voor iedereen die een 

indruk wil krijgen van dit feest, of er nog eens van wil nagenieten, kijk hieronder naar de aftermovie. 

Op vrijdagavond 24 juni is het zomerfeest van De Ring. De kaarten hiervoor zijn binnenkort op 

school te verkrijgen. 



 

Thema-avond oudervereniging over social 

media en gamen

Donderdag 19 mei jl. vond in de aula van De Ring van Putten de jaarlijkse thema-avond van de 

oudervereniging plaats. De ouders die op de uitnodiging van de oudervereniging waren ingegaan, 

hebben een interessante avond bijgewoond over de vraag hoe zij contact kunnen maken met hun 

kinderen over digitale verleidingen. Laurens Veltman van Digital Awareness is psycholoog en 

ervaringsdeskundige -hij was gameverslaafd- en vanuit die achtergrond heeft hij de ouders 

praktische handvatten geboden om te helpen bij het doorbreken van het digitale patroon van hun 

kind.   

Heeft u de avond gemist, of wilt u meer over dit onderwerp weten? Laurens Veltman heeft het boek 

  HELP! Mijn kind verdwijnt in social media of gamen geschreven. U vindt    hier meer informatie over 

dit boek en daar staat ook hoe u het kunt bestellen. 

 

Telefonisch contact: 

0181-457144

Contact via e-mail: 

info@deringvanputten.nl

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.digitalawareness.nl%2Fboek&data=05%7C01%7C%7C9fc3ded739c045adbcfa08da3f46c197%7C198b5d56dacd4e41aef9bfcc81ba0b82%7C0%7C0%7C637891872471625527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=hyoLhSr3UOVG3TSeCHdk01b7O0d%2BasqGr1vtyWGNxIY%3D&reserved=0


Bezoekadres: 

Groenewoudlaan 25 

3201 LP Spijkenisse

Postadres: 

Postbus 175 

3200 AD Spijkenisse 
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