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Oudernieuwsbrief Wateringse Veld College 
 
 

Onze missie 
“In een toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf 

kunnen zijn, stimuleren we hen verantwoordelijkheid te nemen en zelf 

weloverwogen keuzes te maken.” 

 
 

Onze kernwaarden 
vriendelijk - ruimte - solide - samen - vooruitstreven(d) - verder vooruit 

 
 
 

Schoolvitaminen 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
 

Via deze nieuwsbrief wil ik u graag op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen rondom het Wateringse Veld 

College. 

Nummer 5 - Jaarweek 8 - Vrijdag 19 februari 2021 
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Met zijn allen hebben we nog steeds te maken met besmettingen van het Coronavirus. Op het WVC hebben we 

te maken gehad met 30 besmette leerlingen en 14 besmette collega’s. Hopelijk blijft het zo en komen we allemaal 

gezond de voorjaarsvakantie door! 

 

Er is hard aan de weg getimmerd door het PR-team voor de ‘Open dagen’, website, nieuwe school folder, 

schoolbezoeken, promofilm, etc. Verderop in de nieuwsbrief een kleine indruk van hoe de digitale open dagen 

verlopen zijn. 

 

Bij deze wens ik iedereen veel leesplezier en een fijne voorjaarsvakantie. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

drs. ing. R. (Robert-Jan) Oranje 

Rector 

 
 
 

Vanuit de teamleider 
Beste ouders en verzorgers, 

 
 

Na het schaatsen om onze mooie school heen lijken de temperaturen nu weer richting de lente te gaan. De 

hoop voor deze lente is natuurlijk dat we de zonnige gezichten van onze leerlingen weer vaker op school 

mogen zien. In de tussentijd blijven we onze uiterste best doen om digitaal goed onderwijs aan te bieden. 

Naast de digitale lessen worden er ook digitale toetsen gegeven en opdrachten die cijfers opleveren. 

Binnenkort zullen de leerlingen weer een overzicht krijgen van feedback van al hun docenten door middel van 

leerlingbespreking.nl. De derde klassen zijn druk bezig met goede profielkeuzes maken onder begeleiding van 

hun LOB docent, hun mentor en de decaan. We zijn trots op onze leerlingen en op onze docenten die 

flexibiliteit en weerstand laten zien. Uitstekende vaardigheden die cruciaal zijn in deze complexe en snel 

veranderende wereld! We blijven benadrukken dat het actief meedoen tijdens de online lessen bijzonder 

belangrijk is en we vragen ouders om hieraan mee te werken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mr Koen Fransen 

 
 
 

Digitale open dagen 
Onze digitale open dagen zijn vrijdag 22 en zaterdag 23 januari geweest. Het was een succes! Trots op onze 

leerlingen en collega's die hieraan hebben meegeholpen! De aanmeldingsperiode is zaterdag 13 februari van 

start gegaan. Wij hopen op heel veel aanmeldingen! 
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Even voorstellen nieuwe collega 
 

Ik ben Olga Meijer en ik studeer aan de TU Delft om docent wiskunde te worden. Het afgelopen jaar heb ik 

stage gelopen op het Montaigne Lyceum in Den Haag en het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden. Komende 

periode zal ik als afsluiting van mijn Master programma een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. 

 

Ik kom oorspronkelijk uit de buurt van Moskou, Rusland, waar ik een technische opleiding heb afgerond. Ik heb 

drie kinderen van 8, 11 en 14 jaar oud. Ik houd van muziek maken, haken, badminton en lesgeven. 

 
 

Even voorstellen nieuwe teamleider 
Jezelf voorstellen in een paar regels. Wat ga je dan vertellen? De komende periode zal er voldoende stil 

worden gestaan bij mijn ervaringen en visie op professioneel gebied, daarom maar even in het kort wie ik ben. 

In een paar woorden zou ik mijzelf omschrijven als energiek, enthousiast, gedreven en nieuwsgierig naar 

nieuwe ervaringen. Op het moment dat ik dit stukje schrijf zit ik naast mijn vierjarige dochter Sami die aan het 

werk is in het Bobo winterboek. Mijn andere dochter Aymara van tien zie ik vanuit onze woonkamer in 

Segbroek trefbal spelen op het schoolplein. Het zijn hier thuis hectische weken, want ook mijn vriendin is sinds 

kort gewisseld van baan. Naast mijn gezin ben ik een actief triatleet en ga ik in september deelnemen aan het 

WK in mijn age group. De tijd die overblijft naast mijn gezin, sport en werk besteed ik aan uitgebreid koken, 

lezen en muziek luisteren. En dan ben ik ondertussen gestart op het WVC. Wat liggen er veel mogelijkheden! Ik 

heb heel veel zin om het WVC de plaats te geven in het Haagse onderwijsveld die het zou moeten hebben, 

waarbij iedere leerling het maximale uit zijn potentieel kan halen. 

 

Vincent Vergeer 
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Ik kom graag de wiskunde sectie versterken. Ik kijk uit naar het geven van de lessen zowel online als hopelijk 

heel snel weer op school. 

 

 
 

Nieuws vanuit het decanaat 
Periode 3 staat in het teken van keuzes maken. Tijdens de LOB-lessen worden verschillende groepen en 

leerjaren voorbereid op het maken van een keuze. In 2M krijgen leerlingen voor het eerst de mogelijkheid een 

vak te laten vallen, het derde leerjaar staat op het punt een profielkeuze te maken en onze 

eindexamenkandidaten zijn hard op zoek naar een passende studie voor na het behalen van het diploma. 

 

Profielkeuzeproces derde leerjaar 

In 3M, 3H(T) en 3V(T) is het profielkeuzeproces in volle gang. Tijdens de LOB-lessen bereiden de leerlingen 

het maken van een profielkeuze voor. Na de vakantie gaan alle leerlingen uit dit leerjaar met de mentor in 

gesprek en wordt de profielkeuze digitaal verwerkt. Voor uw kind een belangrijk moment omdat hij met het 

samenstellen van een profiel, de vakken kiest waarin hij eindexamen doet. 

 

Ter ondersteuning van het profielkeuzeproces vond er jaarlijks een beroepenavond plaats op school. Experts 

en studenten uit verschillende sectoren gingen in gesprek met onze derdejaars leerlingen. Helaas is het dit jaar 

niet mogelijk om de beroepenavond te organiseren, maar we hebben een passend alternatief gevonden. Op 11 

maart krijgt uw kind de kans te speeddaten met een eindexamenleerling. Tijdens een online bijeenkomst is het 

mogelijk ervaringen over het maken van een profielkeuze uit te wisselen. 

 

Studie- en doorstroommogelijkheden eindexamenkandidaten 

MAVO: 

Eind januari is bekend gemaakt dat de aanmeldtermijn voor het MBO is verlengd naar 1 mei. 

Examenkandidaten moeten zich vóór 1 mei aanmelden, dan hebben ze toelatingsrecht. Na 1 mei kunnen 

opleidingen drempels opleggen. De leerlingen die wensen door te stromen naar HAVO ontvangen halverwege 

maart een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst. Ook voor deze leerlingen geldt dat zij zich voor 1 mei 

moeten hebben aangemeld bij het MBO. 

 

Een overzicht van alle voorlichtingsactiviteiten en open dagen van de Mbo-opleidingen in onze regio vind 

je hier. 

Leerlingen (met een zevende vak) die wensen door te stromen naar HAVO ontvangen halverwege maart een 

uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst. 
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Bekijk je toekomst nu-beurs 

De leerlingen van 3M en 4M hebben in periode 2 een online bezoek gebracht aan de "Bekijk Je Toekomst Nu 

beurs". Aan de hand van verschillende video’s leerden zij meer over verschillende studies en beroepen. 

De leerlingen van 2M gaan 19 februari online op bezoek bij de beurs. Voor deze leerlingen zal de beurs een 

duidelijke link leggen tussen persoonlijke interesses en beroepsmogelijkheden. 

 

HAVO en VWO: 

In het voorexamenjaar 4HAVO en 5VWO is het ook goed en belangrijk om alvast te oriënteren op studies. 

Helaas is het nog niet mogelijk om fysiek Hogescholen en Universiteiten te bezoeken, ze bieden wel allemaal 

open dagen en andere online voorlichtingsactiviteiten. Een duidelijk overzicht van alle open dagen kunt u 

vinden op de site van studiekeuze123. Klik hier om direct de website te bezoeken. 

 
De aanmeldtermijn voor alle HBO’s en universiteiten is nog steeds 1 mei 2021. Examenkandidaten moeten zich 

vóór 1 mei aanmelden, dan hebben ze toelatingsrecht. Na 1 mei kunnen opleidingen drempels opleggen. Als 

ouder kunt u veel betekenen voor uw kind in deze spannende periode. Bent u benieuwd hoe u kunt bijdrage, 

kijk dan eens bij onderstaande initiatieven. 

 
 Studiekeuze kind. Een blog over studiekeuze en succesvol studeren en de rol van ouders hierbij. Klik 

hier om direct het blog te bezoeken. 

 (S)t(r)ipboek voor ouders over studiekeuze van uw kind. 

Klik hier om het (s)t(r)ipboek direct te bezoeken. 

 
Leerlingen die wensen door te stromen naar VWO ontvangen halverwege maart een uitnodiging voor een 

voorlichtingsbijeenkomst. 

 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze berichtgeving, neem dan gerust contact op. 

 
 

Decaan HAVO en VWO - mevrouw D. Horsten (d.horsten@sgzuidwest.nl) 

Decaan MAVO – mevrouw I. van der Meer (i.vdmeer@sgzuidwest.nl) 

 
 
 

Drama Online? 
Theaterlessen in corona tijd, hoe gaat dit dan precies? Dat is een vraag die ik vaak hoor. En terecht want online 

theaterlessen geven, dat is inderdaad even schakelen. Gelukkig zijn de leerlingen vol goede wil en hebben we 

de afgelopen tijd weer fantastische dingen gedaan. Zo maakten de brugklasleerlingen een personage opdracht. 

Volledig gekleed als een gezinslid schoten de leerlingen prachtige personagefoto's. Ook gingen ze aan de slag 

met de Pitch, een kort verkooppraatje over een zelfbedacht voorwerp. En werkten we in de mavo door aan het 

'Wie ben ik?' project waarbij de leerlingen een presentatie houden over wat hen inspireert. Kortom, 

theaterlessen online? Het kan! En dat niet alleen, ook online blijven de leerlingen mij verbazen. Met hun 

creativiteit, flexibiliteit en originaliteit zijn en blijven zij een eindeloze bron van inspiratie! 
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Annerixt Pijlman, 

Docent Drama 

 
 
 

Sneeuw activiteit klas 1D 
Op maandag 7 februari had 1B een blokuur wiskunde aan het einde van de dag. Er lag ook nog eens een dik 

en vers pak sneeuw buiten, wat de concentratie bemoeilijkte. Hoe konden wij als docenten wiskunde het dan 

toch makkelijker vol te houden maken? Mevrouw van Wensveen had hier een erg goed idee voor. Tussen de 

twee lessen wiskunde kregen de leerlingen 15 minuten pauze. Deze pauze moest echter wel deels benut 

worden door bezig te zijn met wiskunde, maar ook met de sneeuw. De leerlingen kregen namelijk de opdracht 

om een wiskundig onderwerp uit te beelden in de sneeuw. Alle leerlingen zijn hier erg enthousiast mee 

omgegaan en wij kregen als docenten dan ook al snel de mooiste creaties. Er werden ruimtefiguren gemaakt, 

zoals bollen en prisma’s. Daarnaast is het zelfs gelukt om een parabool te maken in de sneeuw. Als kers op de 

taart deelde mevrouw Van Wensveen ook nog een zoete foto van haar konijnen in de sneeuw. De leerlingen 

vonden het heerlijk om op deze manier bezig te zijn met wiskunde en ontspanning. We wachten allemaal met 

smart op een volgende ingeving van mevrouw Van Wensveen! 

 

 

 

 
 

Art 1Ht-1Vt: Creating art with existing objects (part 2) 
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Vereniging Anderwijs 
 

Anderwijs is een non-profit organisatie die staat voor persoonlijke aandacht, zelfontwikkeling en een blijvend 
leerresultaat. We pakken bijles anders aan doordat we werken met jonge, enthousiaste vrijwilligers en we de 
leerstof op een positieve en creatieve manier aanbieden. De kwaliteit van onze bijles waarborgen we door onze 
leidingploegen te trainen. Met succes, want van de examenleerlingen die we in de afgelopen jaren mochten 
helpen, is 100% geslaagd! Daarnaast worden er ook leuke activiteiten georganiseerd zoals sport, spel en 
muziek. Onze deelnemers geven onze kampen gemiddeld een 8! 

 

We vinden gelijke kans in het onderwijs belangrijk en bieden daarom korting voor ouders/verzorgers met lagere 
inkomens. Deze korting kan oplopen tot 50% voor gezinnen die het financieel het zwaarst hebben. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Charlotte van Beek 

Promotiecommissielid Anderwijs 

06-14864940 

De opdrachten voor Beeldende Vorming zijn zo gemaakt dat elke leerling ze kan uitvoeren. Aanleiding en 

inspiratie zijn de portretten van Archimboldi. 

 

De focus bij het maken van opdrachten is nu meer op creatief denken gericht en minder op ambachtelijke 

vaardigheden. De voorwerpen in en rond het huis kunnen een rol in de opdracht(en) spelen. Een aantal 

uitkomsten zijn hieronder te zien. Je gaat toch anders naar gewone dingen kijken als je er een gezicht van 

moet bouwen! 
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Haags Studiepunt 
Heeft uw kind moeite met het plannen van huiswerk? Is hij of zij op zoek naar een rustige plek om 

geconcentreerd te kunnen werken? Kan uw kind wat extra ondersteuning gebruiken bij het huiswerk? Kijk dan 

eens naar de mogelijkheden die Haags Studiepunt aanbiedt op het Wateringse Veld College. 

 

Tijdens huiswerkbegeleiding wordt uw kind geholpen met plannen, is er ruimte om vragen te stellen over de 

stof en controleren wij of uw zoon of dochter het leerwerk goed kent. Het belangrijkste is dat de begeleider de 

leerling helpt met het verbeteren van studievaardigheden. 

 

Heeft uw kind moeite met een schoolvak of loopt hij of zij achter op de lesstof? Bijles van Haags Studiepunt 

betekent: extra persoonlijke aandacht, zodat het zelfvertrouwen terugkomt en de leerling weer beter presteert. 

De begeleiding vindt 1-op-1 plaats en daardoor zijn wij in staat altijd maatwerk te bieden ook online. 

 

Bent u benieuwd naar wat Haags Studiepunt voor uw zoon of dochter kan betekenen? Neem dan gerust 

contact met mij op: 

 

Vriendelijke groet, 

Isabel van Emst 

06-81525091 

Isabel.vanemst@haagsstudiepunt.nl 

www.haagsstudiepunt.nl 

 
 
 

Voorlichting via Teams 
Op 23 maart zal er wederom een voorlichting zijn via Teams over de examentrainingen en de Centrale 

Examens. Indeling: 

 
 6vwo - 18:00 uur 

 5havo - 19:00 uur 

 4mavo - 20:00 uur 
 
 
 
 

Korte mededelingen 
 

 Ziekmeldingen: geef duidelijk aan als het om corona klachten gaat, bij de ziekmelding bij de 

administratie. 

 Vanaf 1 december is het verplicht een mondkapje te dragen 

mailto:Isabel.vanemst@haagsstudiepunt.nl
http://www.haagsstudiepunt.nl/
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Oproep nieuwe leden ouderraad 
Als school zien wij sterk het belang van een betrokken ouderraad en informatie over allerlei onderwerpen die 

via ouders bij de ouderraad terechtkomen nemen wij dan ook zeer serieus. Graag wil de school een goede 

schakel zijn tussen de schoolleiding en de ouders. 

 

Mocht u interesse hebben om lid te worden van de Ouderraad van Wateringse Veld College stuur dan een mail 

voorzien van u motivatie naar Ouderraadwvc@sgzuidwest.nl. 

 
 
 

Wateringse Veld College, Missouri 1, Den Haag, Zuid-Holland 2548 HT 
Afmelden Voorkeuren beheren 

 
 

mailto:Ouderraadwvc@sgzuidwest.nl
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