
 

Jaargang 4 – nr. 23 
Weeknummer: 27 – juli 2021 

Nieuwsbrief  

Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 

Terugkijkend op het schooljaar is het een jaar geweest waarin er een beroep gedaan 

werd op de creativiteit en flexibiliteit van het team, ouders en niet in de laatste plaats 

onze leerlingen.  

Wat is er de laatste weken nog hard gewerkt om toetsen in te halen en opdrachten in te 

leveren! Ook hebben de leerlingen de laatste periode de Cito-toetsen gemaakt. Hier 

heeft u de resultaten inmiddels van ontvangen. 

Voor alle eindexamenkandidaten zit de schooltijd op de Hubertus & Berkhoff er op. We 

zijn supertrots te kunnen vertellen dat het percentage geslaagde leerlingen 100% is! 

Een knappe prestatie na dit bijzondere jaar! 

Er wordt op school hard gewerkt aan de schoolscan waarmee een plan gemaakt wordt 

voor de komende twee jaar. Het doel van het achterstandenbeleid is om structureel en 

effectief de achterstanden te verkleinen en kansen te vergroten. Voor de scan zijn 

gegevens geanalyseerd van onder andere de Cito-resultaten, leerling 

tevredenheidsonderzoek en input van collega’s. Op basis van de scan is een overzicht 

gemaakt van de onderwijsinterventies die we de komende jaren zullen inzetten.  

We kijken terug op een intensief schooljaar, we denken dat alle leerlingen en collega’s 

deze zomervakantie echt verdiend hebben. Er is door iedereen heel hard gewerkt! 

We wensen iedereen een ontspannen zomervakantie toe en hopen alle leerlingen op 

dinsdag 24 augustus weer (uitgerust) te mogen begroeten! 

Namens het team van de Hubertus & Berkhoff,  

 
Anja Kap 
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Gezond 

Ook dit jaar is de kantine weer iets gezonder geworden. Alleen maar bruine broodjes, 

vers fruit, en de drankenautomaat wordt al een tijd niet meer bijgevuld met suikerwater. 

Wij vinden het belangrijk om als horeca-opleiding ons steentje bij te dragen aan 

gezonde gewoonten. Laten we hopen dat we volgend schooljaar onze rol weer een 

beetje kunnen vergroten. 

Nu wordt het ook tijd voor de volgende stap; leerlingen gaan meedenken over het 

aanbod. Misschien door een prijsvraag te bedenken of door een opdracht bij ICT of KV te 

maken? De winnaar krijgt het door zichzelf bedachte broodje. Wellicht heeft u nog 

ideeën? Stuur ze naar b.molenaar@hubertusberkhoff.vova.nl. Alles is welkom. 

 

  

mailto:b.molenaar@hubertusberkhoff.vova.nl
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Onze geslaagden 

Wat zijn we trots te kunnen melden dat we dit jaar 100% 

geslaagden hebben!! 

Tevens hebben wij 6 leerlingen die Cum Laude zijn geslaagd! 

Wij feliciteren: 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mirahcreations.nl%2Fa-56129471%2Fstickers%2Fhieperdepiep-geslaagd%2F&psig=AOvVaw0dDcDem5WN_2wmg5eX5Zme&ust=1593265887699000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDAwJHQn-oCFQAAAAAdAAAAABAY
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Sportdag 

Op 24 en 25 juni hebben de leerlingen van klas 1 genoten van een hele leuke sportdag! 
De leerlingen deden allemaal fanatiek mee en hebben met plezier aan de verschillende 

onderdelen meegedaan. Veel activiteiten konden dit jaar helaas niet doorgaan, maar 
gelukkig hebben we met elkaar wel van deze dagen kunnen genieten! 
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Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad (MR)  

 
Aan al het leuke komt een eind... Vanaf halverwege het eerste schooljaar van onze 

dochter op de Hubertus & Berkhoff mocht ik aantreden in de oudergeleding van de MR.  
Vanaf het begin een hele leerzame tijd, want het voortgezet onderwijs en specifiek het 

vmbo was voor mij relatief nieuw.  
In deze periode van drie en half jaar heb ik veel geleerd omtrent de organisatie van een 

vmbo-school en een bijdrage mogen leveren aan het meedenken over beleid op school. 
Aan sommige onderwerpen, zoals de vrijwillige ouderbijdrage, kun je als ouder ook 

daadwerkelijk een bijdrage leveren. Daarnaast heeft iedere ouder zijn of haar professie 

waar vanuit ook mee gedacht kan worden in de te behandelen thema's op de 
vergadering. In mijn geval kwam de achtergrond onderwijs mooi van pas. 

Ik wens de nieuwe ouder(s) een mooie en ook gezellige MR tijd toe op de Hubertus & 
Berkhoff. 

 
Met hartelijke groet, 

Manon van der Meulen 
 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zit de zittingstermijn er voor een 
aantal leden binnen de MR op. Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen de volgende 

personen de MR van de Hubertus & Berkhoff verlaten: 
 

Manon van der Meulen 
Stella de Swart 

Jeroen Wieringa 

Arco Lieverse 
 

We willen bovenstaande personen bedanken voor hun intensieve betrokkenheid bij de 
MR van de Hubertus & Berkhoff. 

 
Met ingang van volgend schooljaar bestaat de MR uit: 

 
Remco van Beek (personeelsgeleding) 

Dennis Smit (personeelsgeleding) 
Esther Sanders (personeelsgeleding) 

Wouter Klok (personeelsgeleding) 
Frank de Rie (oudergeleding) 

Dievanitsio Hasselbaink (leerlinggeleding) 
 

Er is nog een vacature voor zowel de oudergeleding als de leerlinggeleding. Mocht u 

interesse hebben, dan kunt u een mail sturen naar: e.sanders@hubertusberkhoff.vova.nl 
 

 
 

 

mailto:e.sanders@hubertusberkhoff.vova.nl
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ImpactZomer020! 
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Uw kind als ondernemer? Geef uw kind nu op voor de ImpactZomer020! Meer informatie 
vindt u op: www.fawakaondernemersschool.nl/ImpactZomer020. 

Van 9 augustus t/m 20 augustus is er een inspirerend zomerprogramma gericht op 
middelbare scholieren in Amsterdam. Geeft u uw kind ook op?  

 
Tijdens dit zomerprogramma zal uw kind:  

- Bijgespijkerd worden op belangrijke onderwerpen. Zo zorgen we samen voor mooie 
prestaties  

- Ideeën opdoen over hun carrièrepad. Zo werken we samen aan de toekomst van uw       
kind.  

- Kennismaken met ondernemen.  
 

Data: van 9 t/m 13 augustus en van 16 t/m 20 augustus. Er is een programma van 1 

week en een programma van 2 weken, u kunt met uw kind kiezen wat het beste past. 
Tijden: van 9:30 tot 15:30 uur  

Voor wie: middelbare scholieren die in Amsterdam op school zitten  
Waar: verschillende locaties in Amsterdam  

Lunch: uw kind krijgt elke dag een gezonde vegetarische lunch  
Kosten: gratis, maar uw kind dient wel iedere dag aanwezig te zijn.  

 
Het programma  

In groepjes maken de leerlingen een product dat de wereld een beetje mooier maakt. 
Elke dag is opgedeeld in drie masterclasses:  

Masterclass 1: Focus op persoonlijke ontwikkeling: wat vind ik leuk? Wat vind ik 
belangrijk?  

Masterclass 2: Bouwen aan het product.  
Masterclass 3: Sport en culturele activiteiten zoals dans, theater, kunst en nog veel 

meer!  

Ook zal er een excursie zijn naar een toffe, inspirerende plek. Zo werkt uw kind aan het 
zelfvertrouwen, samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap.  

 
Inschrijven 

Wilt u uw kind opgeven? Klik dan hier voor het digitale formulier. Mocht u hulp nodig 
hebben met het invullen van dit formulier, mail dan naar 

ImpactZomer020@fawakaondernemersschool.nl, dan helpen wij u met de inschrijving. 
Heeft u nog vragen? Bel of WhatsApp dan naar Fawaka Ondernemersschool  

op 06-49218209, of mail naar ImpactZomer020@fawakaondernemersschool.nl. U kunt 
uw kind alleen opgeven als deze alle dagen kan deelnemen! Dit zomerprogramma wordt 

u aangeboden door het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-
Diemen en de Gemeente Amsterdam. Het zomerprogramma wordt uitgevoerd door 

Fawaka Ondernemersschool. 

  

http://www.fawakaondernemersschool.nl/ImpactZomer020
http://www.fawakaondernemersschool.nl/ImpactZomer020
mailto:ImpactZomer020@fawakaondernemersschool.nl
mailto:ImpactZomer020@fawakaondernemersschool.nl
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Zomer met Dromen 

Beste ouder/verzorger, 
  

De gemeente organiseert samen met de Zomer met Dromen van 12 t/m 23 juli een 
zomerprogramma in de stad. Op diverse locaties kunnen leerlingen meedoen met 

educatieve en cultuurprogramma's. Voor onze scholen in Zuid is er ook speciaal een 
locatie ingericht met leuke doe-activiteiten om leerlingen voor te bereiden op school en 

hen een dagbesteding te geven. De zomerschool vindt plaats op het Mediacollege 
Amsterdam (DINTELSTRAAT 15) 

 

In de ochtend krijgen de leerlingen leuke actieve lessen en in de middag gaan wij o.a. 
karten, lasergamen, sporten, een museum bezoeken, waterpret houden in het park en 

nog veel meer. De leerlingen kunnen elke dag kiezen uit 2 activiteiten. Het programma 
duurt elke dag van 10.00 tot ongeveer 16.00. 

  
Onze leerlingen kunnen zich inschrijven via www.zomermetdromen.nl. Het programma 

werkt samen met Combiwel in de buurt en docenten die ervaring hebben voor de klas. 
  

Leerlingen mogen zich dus klaarmaken voor een feelgood zomer      

 
Let op, er zijn maximaal 100 plekken dus vol = vol.  

  
Mocht u vragen hebben, mail dan naar de projectleider y.yaylali@maweb.nl of zorg 

coördinator b.vanvlokhoven@hubertusberkhoff.vova.nl  
  

Namens het hele team wensen wij u een fijne zomer.  

 
Fijne groet, 

 
Team Zomer met Dromen 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zomermetdromen.nl%2F&data=04%7C01%7Ca.kap%40hubertusberkhoff.vova.nl%7Cb362f6508c5441393e9308d936fa17ce%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C637601270304516586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QG4SYVCSyvbQMotJdcl41tNC5NDlKB5ap%2FG39w76YZ0%3D&reserved=0
mailto:y.yaylali@ma-web.nl
mailto:b.vanvlokhoven@hubertusberkhoff.vova.nl
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Volgt u de Hubertus & Berkhoff al via Facebook en/of Instagram???? 

Op de sociale media pagina’s van de Hubertus & Berkhoff ziet u foto’s en filmpjes van 

diverse activiteiten en wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwtjes van de school 

en het grand café.  

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjilbjsqp3XAhXLKFAKHV0vAzIQjRwIBw&url=http://www.daveygroothedde.nl/social-media/facebook-vind-ik-leuk-knop-toevoegen/&psig=AOvVaw04tjDVf1mnHlCAPBad4F1K&ust=1509624239473159
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.tireja.nl%2Fwordpress%2F%3Fp%3D1529&psig=AOvVaw1JAUZJRsbKseM1Azq4JxdZ&ust=1593266678187000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIip1JHTn-oCFQAAAAAdAAAAABAJ

