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Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Bij deze de laatste nieuwbrief van het jaar 2022 met belangrijke informatie voor de laatste 
paar weken van dit kalenderjaar. 
 
Vanaf 21 december begint de winterwende. 
De natuur komt tot rust, de sapstroom van de bomen komt stil te liggen. Helemaal niet zo 
gek dat wij in de kerstvakantie ook even niks willen doen.  
 
Kerst 
We hopen dat iedereen fijne dagen tegemoet gaat met geliefden en gezelligheid want zo 
willen we de Kerst vieren. 
Voor mensen die alleen zijn is de kerstperiode niet altijd zo 
fijn, en ook vindt niet iedereen het fantastisch om 
‘verplichtingen’ te hebben deze dagen.  
Desalniettemin hopen wij dat deze dagen voor iedereen 
betekenisvol en bijzonder zijn! 
 
Na de Kerst volgt de jaarwisseling. Het is toch altijd  
weer bijzonder om een jaar af te sluiten en weer even  
stil te staan bij alles wat er voorbij is gekomen. Wat is er 
allemaal gebeurd? Wat is de mooiste herinnering? En, 
vooruit kijkend, wat wacht ons volgend jaar? 
 
We wensen iedereen alvast hele fijne dagen en een 
prachtig uiteinde!  
 
 
Hartelijke groet namens alle collega’s van de  
Adriaan Roland Holstschool  
 
 
De Schoolleiding 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

  

9 december Paarse vrijdag 

12 tm 15 december Inhaal SE’s 11cd, 12bc en 12ef 

12, 14 en 15 december Ivm adviesvergaderingen les tot 12.50 uur 
14 december wel koor voor klas 10D, 10E, 11A en 12F 

13 december Bezoek onderwijsinspectie 

15 december Kerstgala 

16 december Ontwikkeldag lesvrij 
10.00 – 12.30 Voorlichting Amsterdam University College 
voor 10gh, 11ef en 12ef 

19 tm 22 december Projectweek 11e klassen* 

23 december Kerstviering 

24 dec tm 8 januari Kerstvakantie 

11 januari Lesvrij i.v.m. studiedag 

14 & 15 januari SE-training 10m4, 10abc 

18 januari Tafeltjesavond vanaf 15:00  

16 januari t/m 3 februari Stages voor 10havo en 10vwo 

28 januari Open dag 10.00 – 14.00 uur 

30 en 31 januari Lesvrij i.v.m. studiedag 
 
*rectificatie: in de vorige nieuwsbrief stond per abuis dat de projectweek ook voor 10e en 12e klassen is. 
 

Op 18 januari 2023 is er weer een tafeltjesdag/avond vanaf 15.00 uur. 
Meer informatie hierover volgt nog maar dan kunt u hiermee vast rekening houden. 

Met enige regelmaat vragen leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) zich af waarom er toch zoveel 
studie- & ontwikkeldagen zijn op school. Weer een dag vrij?! Eerder uit?! 
In het voortgezet onderwijs is in de CAO vastgelegd dat, specifiek onderwijzend, personeel ieder 
schooljaar recht heeft op een vastgesteld aantal studie- & ontwikkeldagen. Een school heeft een klein 
beetje ruimte hier om zelf invulling aan te geven. Op de ARH hebben we er dit schooljaar voor gekozen 
om deze dagen voornamelijk in het eerste deel van het schooljaar in te plannen. Zodoende is er minder 
lesuitval in de periode dat de voorexamen- en examenleerlingen richting hun school- of eindexamen 
gaan.  
De volgende studie- & ontwikkeldagen en dagen met adviesvergaderingen staan dit schooljaar nog 
gepland: 

• 12, 14  en 15 december : Adviesvergaderingen, leerlingen zijn allemaal uit om 12.50 uur 

• 16 december : Ontwikkeldag 

• 11, 30 en 31 januari  : Studiedagen 

• 6 en 7 juli  : Ontwikkeldagen 



 

 

7e en 8e klassen: 17.00 – 19.30 uur 
Voor de 7e en 8e klassen start de avond om 17.00 uur en eindigt hij om 19.30 uur. 
De leerlingen beginnen in een lokaal en hebben een kerstdiner met de klas. Daarna volgt er een kerstdisco en kan 
er lekker gedanst worden. Heb je geen behoefte om te dansen? Er is ook een lokaal waar je kan chillen en waar 
spelletjes gespeeld kunnen worden. Trek je mooiste gala-outfit.  
Photobooth: In lokaal 0.09 is een photobooth waar je je kerstoutfit kan vastleggen samen met je vrienden.  
 
Kiss & ride: 
Om de doorstroom van auto’s een beetje te regelen is er een kiss & ride.  
Leerlingen kunnen worden afgezet en opgehaald achter de school, op de Kloosterlaan. Daarna kan je niet via de 
Loudelsweg terug maar via de Nesdijk kan er teruggereden worden.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9e t/m 12 klassen: 20.00 – 23.00 uur 
Voor de 9e t/m 12e klassen start de avond om 20.00 uur en eindigt hij om 23.00 uur. 
In de kantine vindt het kerstgala plaats. Er is een DJ en er kan gedanst worden. In lokaal 0.01 is een plek om een 
beetje tot rust te komen, hier kan je chillen. Trek je mooiste outfit aan en laat je dans-skills zien.  
Photobooth: In 0.09 is een photobooth waar je je kerstoutfit kan vastleggen samen met je vrienden.  
Eén foto kost één muntje. 
 
Kaartverkoop (klas 9 t/m 12) : Kaartje verplicht! 
De kaartverkoop start aanstaande vrijdag 9 december. Op vrijdag 9 december kan je in de grote en kleine pauze 
hiervoor terecht in de kantine. Volgende week maandag 12, dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 is alleen 
de kleine pauze beschikbaar voor de verkoop van de kaarten in de kantine. Je kan cash betalen of met pin. Aan de 
deur is er geen mogelijkheid meer om een kaartje te kopen en zonder kaartje kom je niet binnen. De kaartjes 
worden bij binnenkomst gecheckt. De kaartjes kosten €5,- inclusief 3 muntjes, geen introducés. Een extra muntje 
kost €0,50. 
 
Garderobe:  
De jassen en tassen kunnen in de bewaakte garderobe achtergelaten worden. 
Klas 9 → 0.05 
Klas 10 → 0.04 
Klas 11 → 0.03 
Klas 12 → 0.02 
 
Kiss & ride: 
Om de doorstroom van auto’s een beetje te regelen is er een kiss & ride.  
Leerlingen worden afgezet en opgehaald achter de school, op de Kloosterlaan. Daarna kan er niet via de 
Loudelsweg maar via de Nesdijk teruggereden worden.  
 



 

 

  

Toegang, deurbeleid en regels Kerstgala ARH (klassen 9t/m12) 

• Koop vooraf een kaartje, dit is bij de deur niet meer mogelijk! 

• Toegang tussen 20.00 & 22.00 uur, daarna sluiten de deuren en kunnen leerlingen niet meer naar 
binnen. 

• Eenmaal binnen betekent niet meer naar buiten. Wil jij het niet missen? Blijf dan binnen en zorg 
dus dat je ook voor 22.00 uur in de school bent. 

• Toegangsvoorwaarden: hoewel de sfeer vrolijk, gezellig en uitbundig zal zijn blijft het een school. 
Geen café of discotheek. De regels die overdag gelden, gelden  ook in de avond: je bent -en blijft- 
nuchter (dwz geen drank/drugs of andere verdovende middelen), je houdt je aan de schoolregels. 
Eigenlijk heel simpel dus. 

• Handhaving: wij houden strikt toezicht op gebruik en zullen je bij een vermoeden van 
alcoholgebruik dan wel het idee dat je onder invloed van andere middelen bent, de deur 
weigeren. Dus niet indrinken noch gezellig van tevoren met elkaar een pilletje tikken.  

• Newsflash: We gaan hier niet over in discussie. Ook als je al binnen bent en je hebt iets 
meegenomen waar je alsnog van onder invloed raakt, ga je je feestje thuis voortzetten.  
Middelen en school gaan niet samen. Nooit. We hoeven als school het gebruik niet te 'bewijzen' 
en we gaan hier niet over in gesprek, er is geen enkele ruimte voor. Niet met leerlingen en niet 
met ouder(s)/verzorger(s). Een vermoeden is genoeg. Punt. Zo houden we een veilige en gezellige 
sfeer op en rond de school voor iedereen. 

 
Saai? Absoluut niet, je mag uitbundig en uitgelaten zijn, lachen en dansen. Graag zelfs. Maar gewoon 
met een werkend brein, en niet in verdoofde state of mind. 
 
Verantwoordelijkheid als ouder(s)/verzorger(s): 
Kan jouw kind de verleiding niet weerstaan en moet hij/zij het feest verlaten, nemen we -ongeacht de 
leeftijd van de leerling- contact op. In samenspraak wordt dan bepaald hoe de leerling thuis komt. Het 
kan voorkomen dat de school vraagt aan de ouder(s)/verzorger(s) om hun kind te komen ophalen ten 
behoeve van de veiligheid.  
 

In de laatste week voor de kerstvakantie hebben alle leerlingen van de 11e klassen Projectweek. Vier 
dagen lang gaan zij onder leiding van de kunstvakdocenten aan de slag met het maken van een 
kunstwerk/kunstinstallatie, voorstelling of muzikaal optreden. Een deel van de activiteiten vindt plaats 
in het scoutinggebouw.  
Presentaties projectweek alle 11e klassen voor familie en vrienden vinden plaats op: woensdag 
21 december om 19.00 uur (Loudelsweg BG en Scoutinggebouw). U hoort via uw kind waar deze 
presenteert. 
Op 22 december bezoeken de 9e klassen (Loudelsweg) en de 10e klassen (scoutinggebouw) de 
presentaties van de projectweek 11e klassen. Dit komt in magister te staan. 
Door de projectweek vallen veel kunstlessen uit maar we proberen zoveel mogelijk alternatieven te 
bieden en het rooster zo te puzzelen dat het aantal tussenuren beperkt blijft. 
 
Presentaties profielwerkstukken 10A voor familie en vrienden vinden plaats op woensdag 
21 december vanaf 17.00 op de Adelbertus in lokaal A8. 



 

 

 

 

  

Op 13 december ontvangen wij de inspectie voor een uitgebreid 4 jaarlijks onderzoek. Op deze dag 
zullen alle lessen normaal plaatsvinden.  

 
Op 16 december hebben we een ontwikkeldag. Hiermee vervallen de lessen. 

Voor 10gh, 11ef en 12ef is er die dag  van 10.00 tot 12.30 uur een voorlichting  van  
Amsterdam University College. 

 
Bij ons op school: op vrijdagochtend 23 december is er een kerstviering op school. In de kantine wordt 
een muzikaal programma van ca. 15 min. verzorgd door leerlingen van 11e en 12e klassen. Daar gaan 
steeds een aantal klassen tegelijk naar toe. Daarnaast vieren we Kerst in de eigen klas en ontvangt elke 
leerling het getuigschrift. We werken met verschillende aanvangstijden. Deze komen in magister te 
staan. Verzoek aan de leerlingen om dit te checken in magister ! 

Wij zijn de GSA van de ARH. De GSA is een groep leerlingen die zich inzet voor de veiligheid en 
het comfort van leerlingen op deze school. GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance. 
Op 9 dec is het Paarse vrijdag, een landelijk “feestdag” waarop we enerzijds vieren dat we 
onszelf kunnen zijn, maar anderzijds ook de slachtoffers van anti-lhbti+ haat herdenken. Het is 
een dag waarin we nadenken over de strijd die onze voorgangers gehad hebben en de strijd die 
vele mensen nog dagelijks hebben.  
Bij ons op school vieren en herdenken 
wij door op Paarse vrijdag  
paarse kleding te dragen en  
delen we 's morgens een  
speciale krant uit bij alle klassen.  
 
Ook hebben wij een viering in  
lokaal 0.01 op school in  
de grote pauze! 
 
Merel van Leeuwen,  
voorzitter GSA (12e klas)  
 



 

 

  

 

Ik ben Manon Roos en ik ben 23 jaar oud. Afgelopen 
zomer ben ik afgestudeerd aan de opleiding Social 
Work gericht op jeugdigen en heb ik een klein jaar 
ervaring opgedaan in de jeugdhulp.  
Ik woon sinds twee jaar in Alkmaar en in mijn vrije tijd 
lees ik graag boeken of ben ik op pad met mijn 
vrienden of huisgenoten.  
In december ben ik de vrijdagen op de Adriaan Roland 
Holstschool om alvast wegwijs te worden en na de 
kerstvakantie ga ik vier dagen per week aan de slag als 
trajectbegeleider.  
Op de vrijdagen start ik in januari leuk nieuw 
vrijwilligerswerk waarbij ik anderstaligen help bij het 
leren van de Nederlandse taal. 
Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal te ontmoeten! 
 
 
 
 
Ik (Inge den Hartog) mocht vorig jaar al eerder werken 
op de Adelbertus als invaller voor receptie-
werkzaamheden. De laatste dag voor de kerstvakantie 
2021 werd ik bedankt in een hartverwarmende 
toespraak van de rector. Een beetje beteuterd en 
bedroefd met een tas vol cadeaus nam ik afscheid van 
een wel hele leuke werkplek.   
Ik was ontzettend verheugd toen ik vernam dat er een 
vacature open stond voor de functie van conciërge op 
de ARH (ik was toen in Curaçao). Ik ben zo blij dat ik 
weer mag komen werken op de leukste school op de 
wereld! Ik ga  me ook bezig houden met de 
nieuwsbrief en het weekbericht. 
Ik heb ontzettend veel zin om deze functie te gaan 
bekleden in een veranderende toekomst. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

We hebben bericht ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
dat de exameneisen in 2023 weer terug zullen gaan naar de normale situatie. Wel 
worden er maatregelen getroffen om de flexibiliteit van scholen te vergroten. Voor onze 
school betekent dat concreet dat het tweede tijdvak is uitgebreid van 4 naar 10 
afnamedagen. 
 
 

De tijdvakken 2023 zien er dan als volgt uit  

Tijdvak 1  11 mei tot en met 30 mei  
bekendmaking N-termen 
(uitslag) 14 juni  

Tijdvak 2  19 tot en met 30 juni  
bekendmaking N-termen 
(uitslag) 6 juli  

 

Het rooster van het eerste tijdvak en de uitslagdata vwo, havo, vmbo verandert verder 
niet.  

Andere aanpak van de normering centraal examen 2023  

De effecten van corona op het onderwijs zijn nog steeds merkbaar. Daarom is een andere 
aanpak van de normering nog steeds nodig, net zoals in 2021 en 2022. Lees meer 
hierover op de pagina Normering centrale examens 2023.  

 

 

https://nieuwsbrief.examenblad.nl/cl/vly8mn84p6cn/0004/vly8o6wrlsyn


 

 

  

De positieve testuitslagen in verband met corona zijn in de maand november toch iets 

gestegen bij ons op school. Hieronder een weergave van de besmettingen dit schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn ook al weer de regels bij een positieve (zelf)test? 

• Bij een positieve testuitslag van de leerling kan dit gemeld worden bij 

corona@arh.nl. 

• Je blijft minimaal 5 dagen in isolatie tellend vanaf het moment dat de leerling 

klachten kreeg. Dat is dag 0. 

• Na 5 dagen kan je uit isolatie als je 24 uur lang geen klachten meer hebt (koorts, 
hoesten, keelpijn, benauwdheid, neusverkouden) 

 

Heeft u nog vragen?  
Stuur uw vragen dan naar corona@arh.nl. Wij zullen dan op korte termijn contact met u 

opnemen. 

 

mailto:corona@arh.nl


 

 

 

  
 

 
Mr Chadd wordt door onze leerlingen veelvuldig gebruikt. 
Hierbij een overzicht van het gebruik van Mr Chadd in de maand oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Binnen onze school worden er periodelessen gegeven. Een docent geeft gedurende 3 weken intensief 
les aan een klas en van de leerlingen wordt verwacht dat zij aantekeningen maken en dit verwerken in 
een periodeschrift.  
Meestal leveren de leerlingen op de laatste dag van deze periode het gemaakte schrift in ter 
beoordeling aan de docent. De docent zal het schrift nakijken en na de beoordeling weer teruggeven 
aan de leerlingen. Daarmee heeft de leerling een waardevol zelfgemaakt naslagwerk over de lesstof.  
 
Nu blijkt dat er veel leerlingen moeite hebben om het schrift op tijd in te leveren. Voor de docent is het 
dan vervolgens lastig om deze leerlingen hier op aan te spreken, omdat hij of zij de leerling meestal geen 
vakles meer geeft en ze daarom niet ziet in de klas.  
 
Na afloop van een periode inventariseren wij welke leerlingen nog geen schrift hebben ingeleverd. Deze 
leerlingen zullen dan een mail krijgen waarin vermeld staat wat de uiterste inleverdatum is. Als deze  
datum is overschreden, worden de leerlingen opgeroepen om verplicht in A8 (of tijdelijk een ander 
lokaal) het schrift te komen afmaken. Bij inlevering van het schrift bij de tutoren in A8 wordt de leerling 
van de mailinglijst gehaald. 
 
Wij hopen dat ouder(s)/verzorger(s) ook thuis met uw kind mee kunt kijken en af en toe vraagt of het 
hen lukt om het schrift af te krijgen. 



 

 

  

Bij deze willen we u vast van harte uitnodigen voor de jaarlijkse kooruitvoeringen! Die vinden dit jaar 
plaats op 22 en 23 februari 2023!  
  
Woensdag 22 februari : klassen 10bcfh, 11bde, 12ce  
Donderdag 23 februari : klassen 10adeg, 11acf, 12bf  
Beide concerten zijn om 20.00 uur in de Grote Kerk in Alkmaar.   
 
In 1999 schreef Karl Jenkins het stuk ‘The Armed Man’. Op de drempel van een nieuw tijdperk hoopte hij 
dat de volgende eeuw, het volgende millennium, een tijd van vrede zou zijn. Voordat het stuk eindigt met 
de daadwerkelijke oproep tot vrede, gaat het vooral over de strijd en de moed die het vraagt om ten 
strijde te gaan. Helaas is van de droom van Jenkins weinig terecht gekomen en is de oproep tot vrede nog 
steeds hard nodig!  
 
Sinds de zomervakantie zijn we bezig met het instuderen van dit werk met alle 10e, 11e en 12e klassen. Dit 
jaar doen we dat in wekelijkse koorrepetities en dat werpt zijn vruchten af! We merken dat de leerlingen 
met steeds meer vertrouwen meezingen en we hebben het stuk intussen ‘in de steigers staan’. Na de 
kerstvakantie volgt nog een periode van afwerking met een aantal extra repetities. Tijdens de generale 
repetitie zullen we dan voor het eerst begeleid worden door het harmonieorkest ‘Lamoraal van Egmont’. Na 
een eerdere samenwerking een aantal jaar geleden zijn we blij dat zij ons weer muzikaal willen 
ondersteunen!   
Rond half januari ontvangen leerlingen en ouders uitgebreid bericht over de (extra) repetities en de 
procedure van de kaartverkoop!  
In ieder geval willen we vast aankondigen dat er voor alle klassen repetities zijn tijdens de geplande 
studiedag op dinsdag 31 januari. De overige repetities zullen binnen schooltijd plaatsvinden. 
 
Muzikale groet,  
 
Lyke Lotte Kelling en Solange Gersons

Op onze website wordt steeds meer informatie gedeeld. Ook alle nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn 
terug te vinden op de website. 
https://arh.nl/over-de-school/arh-nieuwsbrieven/  

Binnenkort zal uw kind bij aankoop van nieuwe periodeschriften een dunnere versie meekrijgen. 
Dit omdat  de meeste schriften niet volledig gebruikt worden, en minder papier is milieubewuster. 
De prijs was al 20 euro en zal zo blijven, dit omdat papier weer duurder is geworden en de dikkere 
schriften al onder de prijs zaten. 

Meer informatie over de werkweken volgt zo spoedig mogelijk. 
 

https://arh.nl/over-de-school/arh-nieuwsbrieven/


 

 

 

Op 20 december tussen ongeveer 9.30 en 11.30 uur kunnen we tijdelijk geen water gebruiken in verband 
met werkzaamheden door PWN. Dus zorg als leerling dat je in de vroege ochtend langs ‘het kleine 
kamertje’ bent gegaan… in de bosjes in de tuin is ook zo wat… 

 
 
JIJ hoort erbij is opgezet vanuit de wens om jongeren te helpen. Jongeren kunnen sinds kort kosteloos 
met workshops en activiteiten meedoen via www.jijhoorterbij.nl . 
 
JIJ hoort erbij zorgt ervoor dat: 

• jongeren op een makkelijke en gezellige manier hun sociale netwerk vergoten 

• jongeren weer de deur uitkomen door het aanbieden van activiteiten 

• jongeren zich ontwikkelen door middel van workshops 

  

 

In 2022 heeft JIJ hoort erbij de volgende leuke activiteiten nog klaar staan: 

• Vrijdag 23 en 30 december tapas maken en lekker met elkaar eten 

Zie de afbeelding hieronder. 

  

Voor 2023 staan ook weer heel veel leuke uitjes gepland zoals: 

• Survivaltocht 

• Mountainbiken 

• Upside down museum Amsterdam 

• Met verf smijten 

• Varen door Alkmaar 

 
Voor meer info en/of aanmelden van  
een activiteit ga naar www.jijhoorterbij.nl  
 

http://www.jijhoorterbij.nl/
http://www.jijhoorterbij.nl/

