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Start schooljaar 
De kop is er ruimschoots af! Van het nieuwe schooljaar dus. De herfstvakantie staat alweer voor 
de deur en het eerste blok van het schooljaar zit er bijna op. Leerlingen en het team zitten goed 
in het ritme. U als ouders hebben we op goed bezochte informatie-avonden ontmoet, eerste 
indrukken werden uitgewisseld en nieuwe plannen werden aangekondigd. In deze eerste 
nieuwsbrief praten we u bij. 
 

 
 
Winterweek 2020 
Dit jaar organiseert de sportsectie voor de derde keer een sportieve winterweek naar Oostenrijk 
voor de leerlingen uit het vierde leerjaar. De eerdere, zeer succesvolle, edities van de winterweek 
hebben ons doen besluiten om weer naar Katschberg in Oostenrijk te gaan. Door de hoge ligging 
van Katschberg is dit een vrij sneeuwzekere bestemming. Ook is dit een fantastisch en uitdagend 
gebied om alle leerlingen op eigen niveau te laten skiën of snowboarden.  
De winterweek zal plaats vinden van 11 t/m 15 februari 2020. Samen met andere vierdeklassers 
is dit een ultieme ervaring en een fantastische kans om skiën of snowboarden op een goede 
manier te leren. Er gaan professionele instructeurs mee vanuit Nederland, de leerlingen hebben 
de hele dag les op hun eigen niveau.    
Deze week is een informatiebrief over de winterweek verzonden naar alle vierdeklassers en hun 
ouders. Ook zijn leerlingen middels een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de winterweek. 
Mocht u naar aanleiding van deze informatiebrief nog vragen en/of opmerkingen hebben dan hoor 
ik graag van u. Opgeven voor de winterweek dient voor 07 november 2019 te gebeuren!  
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Protocollen en reglementen 
Per 1 augustus zijn de vier OSG-scholen gefuseerd met de tien NUOVO-scholen in de stad 
Utrecht en vormen nu samen de NUOVO Scholengroep. In de NUOVO-wandelgangen heten wij 
nu de “regioscholen”. Sinds de fusie gelden voor Mavo Doorn daarom een aantal nieuwe 
(NUOVO)protocollen en reglementen. U kunt deze vinden op onze site onder de knop OUDERS 
bij DOWNLOADS. 
 
Meeloopweek NUOVO scholen 
In de week van 25 november (week 48) organiseren de NUOVO-scholen, dus nu ook Mavo 
Doorn, een meeloopweek voor iedereen, die zich wel eens afvraagt of werken in het onderwijs 
iets voor hem of haar is. Kom dan vooral eens een kijkje in de keuken nemen en ervaren hoe 
hedendaags onderwijs er in de praktijk uitziet en zet deze week vast in uw agenda. Binnenkort 
meer info via mail en social media. 
 
 
 

http://www.doorn.osgs.nl/
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Spannende samenwerking 
Dat een kind zich fijn voelt op school vinden wij erg belangrijk. 
Daarom zijn wij sinds begin dit schooljaar een samenwerking 
aangegaan met de Rijks Universiteit Groningen(RUG). De 
universiteit is bezig met het ontwikkelen van een nieuw anti-
pestprogramma voor het VO. Dit moet het eerste wetenschappelijk 
onderbouwde programma worden dat helemaal gericht is op het 
leven op de middelbare school.  
 
Het programma (dat GRIPP gaat heten) bestaat uit drie delen 

- Een preventief stuk: Hoe voorkomen we dat er gepest gaat worden? 
- Een curatief stuk: Hoe zorgen we dat pesten stopt als het zich voordoet. 
- Een monitor: Hoe krijgen we meer inzicht in de groep? Veel kinderen vertellen het thuis 

en op school niet als ze gepest worden. Een monitor helpt om meer zichtbaar te maken 
wat soms onzichtbaar blijft. 

 
Wij zijn erg trots dat wij een van de vier scholen van Nederland zijn die meedoen in deze pilot.  
Begin 2020 organiseren we een ouderavond waar dieper op GRIPP en het sociale 
veiligheidsbeleid van de school zal worden ingegaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met 
onze coördinator Sociale Veiligheid, Daniel Koelink. 

 
Even voorstellen 
Dit schooljaar verwelkomen we drie nieuwe collega’s in ons team. Hieronder stellen zij zich zelf 
even voor. 
Mijn naam is Jeroen Lamers. Ik geef economie aan de 2e, 3e en 4e klas. Na mijn diploma 
commerciële economie te hebben behaald heb ik eerst een aantal jaren in het bedrijfsleven 
gewerkt in de sales. Hier haalde ik echter geen voldoening uit. Ik wilde graag iets doen waarbij ik 
echt iets voor anderen kon betekenen. Vandaar dat ik heb besloten om leraar te worden. In 1 jaar 
tijd heb ik mijn lesbevoegdheid gehaald via een zgn. kopopleiding. Tijdens dit jaar heb ik stage 
gelopen bij het Astrum College in Velp. 
Deze school is onderdeel van de ROC 
A12 groep.  
Ik moest erg wennen aan het 
voortgezet onderwijs. De klassen zijn 
een stuk groter, de leerlingen zijn een 
stuk jonger en er wordt meer gevraagd 
van de pedagogische kwaliteiten van 
de leraar. Ik begin hier steeds meer 
mijn weg in te vinden. De leerlingen zijn 
erg spontaan en nieuwsgierig. Het valt 
mij op dat de meeste leerlingen goed 
hun huiswerk maken en dat er goed 
wordt meegedaan in de klas. Ik vind het 
erg leuk dat er bij Mavo Doorn zoveel 
mogelijkheden worden geboden om in 
beweging te zijn. Mijn passie is 
hardlopen en ik heb met veel plezier meegedaan met flexuren hardlopen, de Singelloop in Utrecht 
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en de Wijkse Dijkenloop. Leuk om ook op deze manier met de leerlingen in contact te komen. Ik 
heb veel zin in de rest van het schooljaar en ga ervan uit dat we er samen een succes van gaan 
maken! 
 
Na een periode van twee jaar als stagiair is het tijd om echt aan de bak te gaan. Mijn naam is 
Bryan van der Linden en ik ben sinds dit jaar werkzaam als onderwijsassistent op Mavo Doorn. 
Op de dinsdag, woensdag en donderdag zal ik verschillende stipuren verzorgen en begeleiden, 
ook zal ik me ontfermen over de lessen die uitvallen om dit voorval zoveel mogelijk te beperken.  
De andere dagen ben ik volop bezig met mijn studie geschiedenis.  
Het onderwijs is voor mij al een aantal jaar een enorm interessegebied, ik vind het belangrijk dat 
elke leerling de kans krijgt om zijn of haar kwaliteiten te benutten en ze daarin als begeleider een 
goede opstap te bieden naar de maatschappij. Ik kijk vooruit naar een mooi schooljaar waarin in 
leren en ontdekken centraal staat. Ik hoop u snel persoonlijk te ontmoeten. 
 
Even voorstellen: ik ben Edwin van de Beek, 38 jaar (bijna 39), getrouwd en vader van drie 
dochters. 
De afgelopen dertien jaar heb ik op het Rembrandt College in Veenendaal gewerkt. Toen ik in 
juni dit jaar de vacature voor docent wiskunde op Mavo Doorn zag verschijnen moest ik wel 
reageren. Werken op een kleine Mavo stond namelijk bovenaan mijn verlanglijstje om ooit eens 
te doen.  
Intussen zit de eerste maand op Mavo Doorn er alweer op. En heb ik geen spijt van mijn keuze 
om bij Mavo Doorn te willen werken. Dat komt door de leuke leerlingen die ik elke dag in mijn 
lessen aantref en door de fijne collega’s die ervoor gezorgd hebben dat ik me snel thuis voelde.  
 
Communiceren via Teams 
Sinds begin dit schooljaar werken wij met het programma Teams 
van Microsoft. Iedere klas heeft een groep waarmee er digitaal 
contact kan worden gehouden. Voorheen werd geregeld 
WhatsApp als communicatiemiddel gebruikt.  
Door de fusie met NUOVO Scholengroep (software moet nu 
worden aanbesteed) en de AVG (privacy wetgeving) zijn we 
overgestapt naar Teams. Mocht u benieuwd zijn hoe Teams werkt, 
dan kunt u uw kind vragen voor een demonstratie.  
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Running Project 
 Zondag 13 oktober vond de Wijkse Dijkenloop plaats. Een team met leerlingen, docenten, ouders 
én onze directeur Jenny Oldenhuis deden mee. Onze nieuwe collega Jeroen Lamers werd 
tweede!  
 

 
Het School Running Project van Mavo Doorn is een groot succes. Steeds meer leerlingen en 
collega’s sluiten zich aan. Wie trekt zijn of haar (hardloop)schoenen aan en doet mee? 
Aanmelden kan bij Wiebe Lindijer. Er wordt gezamenlijk getraind en toegewerkt naar 
verschillende regionale hardloopevenementen.  
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Eersteklassers op bezoek bij de bibliotheek 
 
Afgelopen maandag hebben de eerstejaars leerlingen tijdens Nederlands een bezoek gebracht 
aan de bibliotheek. Ze werden welkom geheten door Helma Bouman van Bibliotheek Z-O-U-T.  
De leerlingen hadden voor deze gelegenheid hun bibliotheekpas meegenomen en voor vijftien 
leerlingen die nog geen pas hadden, lag er eentje klaar.  
Na de een boekensushi, speurtocht en instructies over de bieb-app, mocht er geleend gaan 
worden. Veel leerlingen namen een boek dat ze tijdens de boekensushi hadden ontdekt mee naar 
huis. Nu weten de leerlingen alles om zelfstandig boeken te kunnen lenen bij een van de elf 
vestigingen van Bibliotheek Z-O-U-T. 
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Stagiaires Mavo Doorn 

Mavo Doorn investeert graag in de toekomst. Daarom vinden 
wij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het opleiden 
van toekomstige collega’s. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat 
wij dit jaar maar liefst 7 stagiaires mogen verwelkomen! De 
stagiaires lopen hun stage bij verschillende vakken en zullen op 
verschillende dagen aanwezig zijn. Onze vakdocenten 
begeleiden de stagiaires bij hun ontwikkeling. Wij wensen de 
stagiaires veel succes toe in deze leerzame periode!  
 

 
Deelraad Mavo Doorn 
 Sinds schooljaar 2017-2018 bestaat de deelraad voor Mavo 
Doorn. De Deelraad Mavo Doorn (DRMD) komt maandelijks 
bij elkaar en heeft regelmatig overleg met de directie van de 
school. In de DRMD worden verschillende thema’s 
besproken en wordt in samenspraak met de directie beslist 
over belangrijke zaken die de school aangaan. Thema’s die 
aanbod komen zijn: financiën, personeelsbeleid, 
formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met 
de achterban, de begroting en de jaarrekening. Zo is het 
nieuwe onderwijsconcept een vast punt voor de DRMD om 
te bespreken. De DRMD bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, de leerlingen en de 
ouders. 
Dit schooljaar mogen wij een aantal nieuwe leden verwelkomen. Magriet Donselaar vult de 
vacature binnen de oudergeleding in. Met haar ervaring vanuit de ouderraad is zij een welkome 
versterking binnen onze deelraad. We zijn dan ook blij dat, we met twee leden de ouders, goed 
vertegenwoordigd zijn binnen de deelraad.     
Daarnaast zijn wij zeer verheugd dat er dit jaar weer twee nieuwe leerlingen zich hebben 
aangemeld voor de deelraad. Arien van de Wetering (klas D3B) en Febe Copier (klas D2B) zullen 
de komende jaren deel uit maken van de deelraad Mavo Doorn. Zowel Arien als Febe hebben er 
ontzettend veel zin in en kijken uit naar de samenwerking binnen de deelraad. Ook zullen zij zich 
aanmelden bij het LAKS voor een cursus MR voor leerlingen. Heel veel succes Arien en Febe! 
De samenstelling van de Deelraad Mavo Doorn is met ingang van het schooljaar 2019-2020 als 
volgt: 

- Vanuit de leerlingen: Arien van de Wetering (D3A) en Febe Copier (D2B) 

- Vanuit de ouders: Nadine van Loosbroek (moeder van Tessa Copier (D2B) en Febe 

Copier (D1B)) en Magriet Donselaar (moeder van Nicole Donselaar (D2B) 

- Vanuit de docenten: Robbert van Sluijters en Tonko van ’t Hek. 

- Vanuit het onderwijsondersteunend personeel (OOP): Jannes Rosendal. 

 
Voor contact: rsluijters@mavodoorn.nl  
 

mailto:rsluijters@mavodoorn.nl
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Agenda komende periode 

 

43 vr 26-okt-19   Herfstvakantie 

44 ma 28-okt-19   Toetsvrije dag 

          

45 wo 6-nov-19 12.00 Deadline invoeren cijfers SE2-periode D4 

45 vrij 8-nov-19 12.00 Opgeven herkansingen SE2  D4 bij mentoren 

          

46 di 12-nov-19 14.15-15.45 Herkansingen SE2 D4 

46 wo 13-nov-19 14.15 Stem van de leerling 

46 vr 15-nov-19 14.15-15.45 Herkansingen SE2 D4 

          

47 ma 18-nov-19   Lesvrije dag voor leerlingen 

47 do 21-nov-19 08.30-12.30 Sprintrooster 

47     12.30-15.00 Basisscholen op bezoek 

          

48 do 28-nov-19   Lesvrije dag voor leerlingen 

48 vr 29-nov-19   Provinciaal Jeugddebat 

48       Voorstelling "Pesten of word je gepest?" voor D1a en D2b 

          

49 wo 4-dec-19 12.00 Deadline invoeren cijfers rapport 1 in Magister 

49 do 5-dec-19   Uitdelen rapport 1 aan D1, D2 en D2 

49       Inschrijven docentenspreekuur open in Magister 

          

50 ma 9-dec-19   Maatschappelijke Stage D3 

50 di 10-dec-19   Maatschappelijke Stage D3 

50     08.30-12.30 Sprintrooster 

50 wo 11-dec-19   Maatschappelijke Stage D3 

50     14.15 Stem van de leerling 

50 vr 13-dec-19   Maatschappelijke Stage D3 

50       Rooster docentenspreekuur zichtbaar in Magister 

          

51 di 17-dec-19   Docentenspreekuur rapport 1 

51 do 19-dec-19   Kerstgala in Studio A12 

51 vr 20-dec-19 09.00-12.00 Kerstactiviteiten per klas 

          

52 ma 23-dec-19   Kerstvakantie 
 


