
 

 

februari Maandbrief - 2023

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

Beste heer/mevrouw,

De eerste maanden van het nieuwe jaar staan altijd in het teken van een aantal belangrijke 

onderwerpen: de tweede toets- en schoolexamenweek, de voorbereiding op de profielkeuze en de 

presentaties van de profielwerkstukken zijn daar voorbeelden van. In deze maandbrief leest u 

hierover meer. Zo vertellen wij bijvoorbeeld hoe de talenturen kunnen bijdragen aan een juiste 

keuze voor een vervolgopleiding en de profielkeuze die daarop voorbereidt.

Verder leest u dat er in de afgelopen toetsweek niet alleen toetsen zijn afgenomen, maar ook allerlei 

activiteiten zijn georganiseerd zoals Taaldorp, een korfbaltoernooi en de minilessen voor leerlingen 

uit groep 8. Internationalisering van het onderwijs maakt al jarenlang deel uit van het profiel van 

onze school. Dat blijkt onder andere uit de uitwisseling met Kreta van afgelopen december en het 

uitwisselingsproject met  partnerscholen uit Duitsland, Portugal en Griekenland van aankomende 

week. Over het eerste leest u meer in deze maandbrief en over het tweede kunt u in de maanbrief 

van maart een verslag verwachten.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, rector

 

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


2022 - 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   

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

Meivakantie

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

   

 Agenda & vakantieschema

Link naar agenda

Voor het vakantieschema 2023/2024 klikt u hier.

 

 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.

Schoolgids

 

Schoolgebouw

Welke eisen stelt ons onderwijsmodel aan de inrichting en de faciliteiten van het schoolgebouw? 

Oost 17 wordt een onderzoek- en ontwikkellokaal. Verder worden er initiatieven onderzocht 

waardoor theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo kunnen belangrijke 

doelstellingen van ons onderwijs worden gerealiseerd, zoals: toekomstgericht onderwijs verzorgen, 

leerlingen uitdagen en motiveren en hen zelf keuzes laten maken bij het bereiken van hun doelen. 

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. Wij zullen het ook laten weten indien er 

onderdelen zijn waarbij wij de hulp van ouders zouden kunnen gebruiken.

http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/
https://www.deringvanputten.nl/leerlingen/lestijden-en-roosters/vakanties/
http://www.deringvanputten.nl/schoolgids-2019-2020/


 

Verkort rooster

In verband met de de leerlingenbesprekingen op woensdag 8 en donderdag 9 februari zullen we op 

deze twee dagen met een verkort rooster werken. Zo kunnen alle reguliere lessen en de keuzeuren 

doorgaan. De laatste les eindigt voor iedere leerling op deze dagen om 14:10 uur.

Verkort rooster

1e uur 08:30 - 09:00 uur

2e uur 09:00 - 10:00 uur

Pauze 10:00 - 10:25 uur

3e uur 10:25 - 11:25 uur

Pauze 11:25 - 11:55 uur

4e uur 11:55 - 12:55 uur

Pauze 12:55 - 13:10 uur

5e uur 13:10 - 13:40 uur

6e uur 13:40 - 14:10 uur

 

Presentaties profielwerkstuk 5 havo en 6 vwo



Op donderdag 12 januari hebben de havo en 

vwo-examenleerlingen hun profielwerkstukken 

gepresenteerd aan hun ouders en andere 

geïnteresseerden. De variatie van 

onderwerpen was groot en interessant. Er is 

grondig onderzoek gedaan en er is zelfs een 

theatervoorstelling op school uit voortgekomen 

over depressiviteit onder jongeren. Over deze 

voorstelling heeft u in de vorige maandbrief 

meer kunnen lezen.

 

Bèta-projectdag 1b1

Onderstaand krantenartikel over een gezamenlijk roboticaproject van de Leonardoschool en De 

Ring van Putten verscheen op 17 januari in Groot Nissewaard

 

Excursie Rotterdam praktijkopdracht 

aardrijkskunde 5 havo en 6 vwo



Direct na de toetsweek, op donderdag 26 januari, zijn alle leerlingen uit 5 havo en 6 vwo met 

aardrijkskunde in het vakkenpakket op excursie geweest naar Rotterdam. In de aardrijkskundeles 

zijn zij bezig geweest met de module ‘Wonen in Nederland’, waarbij waterproblematiek, smart city, 

duurzame stad en de leefbaarheid van de stad centraal staan. De leerlingen zijn naar het waterplein 

Benthemplein en de Rain(a)way Garden geweest. Beide projecten draaien om klimaatverandering 

en het houden van droge voeten in de stad. Ook zijn Katendrecht, Rijnhaven en de Kop van Zuid 

bezocht waar de stadsvernieuwingsprojecten zijn bekeken op inbreidingslocaties. Zo zagen ze hoe 

Katendrecht als verloederde wijk inmiddels een opgeknapte, aantrekkelijke wijk geworden is.

 

Informatieavonden vakkenpakketten

Deze week zijn alle ouders en leerlingen van 2 mavo en 3 mavo/havo/vwo geïnformeerd over de 

aankomende profiel- en vakkenkeuze. Het is niet voor iedereen eenvoudig om op jonge leeftijd te 

kiezen voor een vervolgopleiding en het profiel dat daarop voorbereidt. Daarom stimuleren wij 

leerlingen deel te nemen aan de talentlessen. Dit helpt leerlingen bij het ontdekken wat zij leuk 



vinden en waarin zij goed zijn. Maar zo komen zij er ook achter wat hun ontwikkelpunten zijn en dat 

iets wat hen aanvankelijk interesseerde, in de praktijk soms minder interessant voor hen is. Een 

goede informatievoorziening en beroepentesten maken bovendien deel uit van het LOB-programma 

(LOB = LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding).

 

Organisatiedag 3

De school heeft dit jaar vier organisatiedagen gepland. Door op deze dagen overleggen, trainingen 

en andere bijeenkomsten voor de medewerkers van de school te organiseren, wordt lesuitval en het 

werken met verkorte roosters elders in het jaar beperkt.

Hoewel er op organisatiedagen geen lessen zijn, kunnen er in individuele gevallen afspraken met 

leerlingen gemaakt worden, waardoor zij toch naar school moeten komen.

 

Uitwisseling Kreta

Van 26 november t/m 3 december vond het tweede gedeelte van de uitwisselingsreis met 

Griekenland plaats. Vijf leerlingen uit klas 2 en 3 bezochten het eiland Kreta om een 

radioprogramma te maken over de Tweede Wereldoorlog. “All in one voice – Listen to our story” 

was het thema van deze reis, waar ook kennis werd gemaakt met leerlingen van scholen uit 

Duitsland en Portugal. Onze leerlingen hadden deze week workshops gevolgd over de historie van 

Kreta ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zwart/wit-foto’s kwamen tot leven, er werd geluisterd 

naar persoonlijke ervaringen van mensen en er werd uitleg gegeven bij verschillende monumenten. 

De persoonlijke verhalen hebben de leerlingen gebundeld in een live interview op de radio. Een 

mooie afsluiting van een bijzondere reis. Op 5 februari verwelkomen onze leerlingen hun Griekse 

vrienden in Spijkenisse voor het tegenbezoek. 



 

Minilessen op De Ring   

Traditiegetrouw zijn in toetsweek 2 de groep 8-leerlingen weer bij ons op bezoek geweest. De 

leerlingen hebben een rondleiding door de school gekregen waarbij we natuurlijk vooral veel 

aandacht besteedden aan de brugklasafdeling. Bovendien hebben ze twee lesjes gevolgd. Zo 

hebben ze even kunnen ervaren hoe het is om een leerling van De Ring van Putten te zijn.

Uit de reacties bleek dat het weer een groot succes was. Veel lovende berichten als een mooie 

school, fijne brugklasafdeling, leuke lesjes, aardige leraren en natuurlijk: JAMES!! Ons geheime 

wapen! Wij zijn ‘de school met de kat’! En daar willen ze natuurlijk graag naar toe.



 

AI - meer dan alleen ChatGPT

Beste ouders van de leerlingen van De Ring van Putten,

Wij willen u graag informeren over de gevaren en kansen van Artificial Intelligence (AI) zoals 

ChatGPT. ChatGPT is een grote taalmodel dat wordt gebruikt voor communicatie en 

automatisering. Hoewel AI veel voordelen kan bieden, zoals efficiëntie en precisie, is het belangrijk 

om te weten dat er ook gevaren zijn, zoals het ontbreken van menselijke empathie of de 

mogelijkheid van misbruik.

We zijn ons bewust van programma's zoals ChatGPT en houden ons aandachtig op de 

ontwikkelingen van AI. We willen u verzekeren dat we alles in het werk stellen om onze leerlingen te 

beschermen tegen de gevaren van AI en hen tegelijkertijd te laten profiteren van de vele kansen die 

AI biedt.

Als u vragen of zorgen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Misschien valt u iets op aan de stijl van het bovenstaande stukje. Dat is begrijpelijk want het is niet 

geschreven door een van de medewerkers van De Ring van Putten. Sterker: het is helemaal niet 

door een mens geschreven, maar we hebben gebruik gemaakt van ChatGPT. Dat is een chatbot 

die de laatste tijd veel in het nieuws is geweest. AI (Artificial Intelligence) heeft veel voordelen maar 

ook zeker nadelen voor het onderwijs en het is dan ook onderwerp van gesprek op onze school. We 



onderzoeken of we de voordelen in onze lessen kunnen gebruiken en hoe wij de voor de hand 

liggende nadelen, zoals het inleveren van werkstukken die niet door de leerlingen zelf zijn 

geschreven, kunnen voorkomen.

 

Taaldorp Frans 

Voor de leerlingen uit alle tweede klassen stond er voor toetsweek 2 geen schriftelijke toets 

gepland, maar een heus 'village de langues' (taaldorp). Ze kwamen terecht in 'un restaurant' waar 

ze zelf een 'crêpe au chocolat' en een 'coca' konden bestellen. Vervolgens moesten ze de ober 

vragen om 'l'addition' en het juiste bedrag betalen. Ook moesten ze een plekje reserveren op 'le 

camping' en vragen om wat extra informatie. Kortom, levensechte situaties waar de leerlingen hun 

Franse kennis konden inzetten. Uiteraard heel spannend voor de leerlingen, maar al met al een 

groot succes en een hoop blije gezichten na afloop als de gesprekjes gelukt waren en ze een 

positieve beoordeling hadden gekregen. 



 

Taaldorp Engels

De lokalen in de West-vleugel van het schoolgebouw waren op woensdag 18 januari omgetoverd in 

verschillende dorpjes, in zogenaamde taaldorpen voor onze brugklasleerlingen. Zo was er in het 

Engelse dorp een dierenwinkel, een supermarkt en ook een restaurant waar de leerlingen een ‘echt’ 

Scottish breakfast konden bestellen.

Dit was voor de leerlingen spannend, maar bijzonder. Veel van de leerlingen waren een beetje 

zenuwachtig maar eenmaal aan de praat was hier niets meer van te merken. De leerlingen mochten 

in ‘the language village’ alleen maar Engels praten en dat hebben ze heel goed gedaan! De 

docenten zijn trots op hen. Het was een leerzame dag. De docenten van de vakgroep Engels kijken 

samen met de studenten van de Hogeschool Rotterdam terug op een geslaagde dag.



 

18 jaar, en dan?

Als vwo-leerling is de kans heel groot, dat je in het zesde jaar van de opleiding 18 wordt. Wat er dan 

allemaal op je afkomt als jong volwassene, is niet niets! Hoe zit het met onderwerpen als 

verzekeringen, aansprakelijkheid of toeslagen? Leerlingen uit zes vwo hebben gevraagd of daar 

een voorlichting over kon komen en wij vonden dit een heel goed idee. De gemeente signaleert dat 

veel jonge mensen steeds grotere schulden krijgen en heeft voorlichting onder jongeren ook op het 

prioriteitenlijstje staan. Zij was dan ook bereid om bij ons op school te komen en de leerlingen te 

vertellen over verschillende onderwerpen. Jongeren met een studieschuld van € 55.000, want lenen 

is niet erg en zo makkelijk (aldus oud-minister Bussemaker), zijn eerder regel dan uitzondering. Wat 

betekent dat bijvoorbeeld voor het krijgen van een hypotheek later, wanneer je € 800 per maand 

moet afbetalen? De leerlingen van zes vwo gingen in gesprek met de voorlichters en stelden 

verschillende vragen. Er waren in het publiek ook al ervaringsdeskundigen, die hun ervaring konden 



delen over bijvoorbeeld het kiezen van een zorgverzekering en het aanvragen van toeslagen als je 

18 jaar wordt. De leerlingen kregen een handige checklist uitgereikt, die ook bij de gemeente 

verkrijgbaar is. Handig voor ouders en jongeren!

 

Workshop The Social Effect 5 vwo

Op 17 januari waren er 2 jongerentrainers van The Social Effect op De Ring van Putten om een 

workshop te geven aan de leerlingen uit 5 vwo. Zij lieten de jongeren ervaren wat je op basis van 

uiterlijk al over iemand kunt denken. Is iemand aardig? Zou je diegene bij je in de klas willen hebben 

of loop je liever een blokje om? De leerlingen gingen met de jongerentrainers het gesprek aan over 

waar zij een eerste indruk op baseren, wat daar het effect van is en in hoeverre dit dan klopt met de 

werkelijkheid. Ook waren er gesprekken over wat er zou gebeuren als iemand buiten het uiterlijk 

keek. Wat zou iemand van je weten als diegene je echt goed zou kennen?



Het was een mooie workshop waarbij er zowel ruimte was voor het serieuze gesprek als een grapje 

tussendoor. In de volgende toetsweek mogen wij The Social Effect weer ontvangen en hebben de 

trainers het met de leerlingen uit 5 vwo nog over het geven van positieve feedback.

 



Brugklasleerlingen naar Rijksmuseum van 

Oudheden Leiden

Vrijdag 20 en dinsdag 24 januari bezocht De Ring van Putten het Rijksmuseum van Oudheden in 

Leiden met alle brugklassen. In het museum kregen de leerlingen een viertal rondleidingen 

aangeboden die aansloten op het tot nu toe behandelde programma van het vak geschiedenis. 

Nadat de leerlingen een klein uurtje de gelegenheid hadden gekregen om in de bus na te babbelen 

over de eerder gemaakte toets die dag, kwamen zij aan in Leiden. Het museumpersoneel ontving 

de leerlingen met open armen, om de klassen vervolgens in groepjes van ongeveer tien tot vijftien 

leerlingen de verschillende tentoonstellingen te laten bewonderen. De leerlingen maakten kennis 

met de geschiedenis van Nederland in de oudheid, Griekse en Romeinse topstukken en stonden 

versteld van de mummies die tentoongesteld werden bij de afdeling waar de Egyptenaren centraal 

stonden. Daarnaast konden de leerlingen gedurende de rondleidingen aan de slag met een tweetal 

activerende opdrachten. Na alle tentoonstellingen bezocht te hebben, vertrokken de leerlingen en 

hun begeleiders weer met de bus naar Spijkenisse. Al met al een zeer geslaagd bezoek! 

 



Korfbaltoernooi brugklassen

Tijdens de tweede toetsweek heeft het korfbaltoernooi voor de brugklassen plaatsgevonden. We 

hadden gekozen voor monokorfbal. Dit wordt gespeeld door twee teams op een halfveld. De teams 

bestonden uit vier of vijf spelers. Ze speelden vier tegen vier. Op vier plaatsen van het veld kan 

je ‘recht van aanval’ halen. Dit houdt in dat je de bal naar een teamgenoot gooit die op deze plek 

staat voordat je aan de aanval mag beginnen. In elke klas waren er zes teams gemaakt die de strijd 

aanbonden tegen de teams uit de andere klassen. Er werd fanatiek, maar sportief gespeeld. Het 

was duidelijk dat de leerlingen het leuk vonden. Op vrijdag 20 januari speelden de klassen uit het A-

cluster tegen elkaar en op dinsdag 24 januari was het de beurt aan de klassen uit het B-cluster. Na 

afloop was er voor elke leerling een kleine beloning en ook de winnaar werd bekend gemaakt. Bij 

het A-cluster werd 1A2 de winnaar en bij het B-cluster was dit 1B1. We kunnen als vakgroep LO 

terugkijken op een mooi toernooi!

 



OPEN HUIS 11 FEBRUARI 2023

Op zaterdag 11 februari 2023 van 10 tot 13 uur, vindt ons jaarlijkse Open Huis plaats voor 

leerlingen uit groep 7 & 8 en hun ouders. WELKOM!



Postadres

Postbus 175

3200 AD Spijkenisse

Bezoekadres

Groenewoudlaan 25

3201 LP Spijkenisse

Telefonisch contact

0181-457144

Contact via e-mail

info@deringvanputten.nl

 

 


