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Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Een nieuw jaar is begonnen. Een jaar waarin we iedereen een prachtige tijd toewensen, vol 
van verwondering, liefde, leren en vreugde. 
 
Bij deze de eerste nieuwbrief van het jaar 2023. 
 
 

 
 
 
 
 
Hartelijke groet namens alle collega’s van de  
Adriaan Roland Holstschool  
 
 
De schoolleiding 
 
 
 
 
 



 

 

  

  

 

16 januari t/m 3 februari Zorgstages voor 10def en 10gh 

24 en 25 januari Informatieavonden ouders/verzorgers nieuwe leerlingen 

25 januari t/m 30 januari Kijk- en luistertoetsen 10abc en 11cd, 12bcef 

28 januari Open dag (10.00-14.00 uur) 

28 januari 15.00 uur buurtbijeenkomst 

30 en 31 januari Lesvrij i.v.m. studiedagen 

31 januari Ochtend koorrepetitie 10bc 
Middag koorrepetitie 10a 
Hele dag LOB-activiteiten en koorrepetitie11ef, 11cd, 12bcef 

2 februari Presentatie profielwerkstuk 10b 

6 t/m 10 februari Generale eindwerkstukken 

7 februari Proeflesmiddag nieuwe leerlingen (12.30-15.00 uur) 

Za/zo 11/12 februari SE-trainingen 9abc, 10def, 11ab en 11ef 

13 t/m 17 februari SE’s 9abc, 10def, 11ab, 10gh en 11ef 
Inh/herkansingen 10abc 

14 februari Viering Valentijn 

17 februari Sportmiddag schaatsen 8e klas 

20 t/m 24 februari Mondelingen 10abc 

20 februari Bezoek Rijksmuseum 9e klas 

22 februari Kooruitvoering 10bcfh, 11bce en 12ce 

23 februari Kooruitvoering 10adef, 11adf en 12bf 

27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 
 



 

 

 
 
Zoals gebruikelijk gaat er de tweede helft van het schooljaar een nieuw rooster in. Daarbij proberen 

we de basis van het rooster zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Er zijn meerdere redenen om na 

een half jaar het rooster aan te passen. Bijvoorbeeld omdat voor sommige klassen/lesgroepen geldt 

dat de eerste helft van het jaar een vak 1 uur per week gegeven wordt en de tweede helft van het 

jaar 2 uur (of andersom). Voor examenklassen geldt daarnaast dat deze het 2e halfjaar stoppen of 

starten met sommige vakken.  

Dit jaar gaat het nieuwe rooster in per 6 februari 2023. 

 

 

 

 
Op zaterdag 21 en zondag 22 januari vonden er SE-trainingen plaats voor de leerlingen uit 10vmbo. 
Dit is goed verlopen. De leerlingen hebben hard gewerkt dit weekend, complimenten! De trainers 
hebben de stof behandeld die de leerlingen moeten leren voor hun SE en ze hebben samen met de 
trainers opdrachten gemaakt.  
De opdrachten zijn samengevoegd in een bundel. De leerlingen hebben deze bundel meegekregen 
naar huis om thuis nog eens extra te kunnen oefenen. Is een leerling deze bundel vergeten mee te 
nemen? Neem dan contact op met de projectleider NPO (nationaal programma onderwijs) Jorinde 
Coltof (j.coltof@arh.nl ). De bundel kan bij Jorinde opgehaald worden. Heel veel succes met de SE's ! 
 

mailto:j.coltof@arh.nl


 

 

  
 

 
In diverse mails hebben we in de afgelopen maanden kenbaar gemaakt dat de wijze waarop wij als ARH met de 
werkweken/schoolkampen omgaan onder druk staat. De kosten zijn zo opgelopen dat we een heroriëntatie op het 
aanbod, voor de komende schooljaren, noodzakelijk achten. Voor de werkweken en schoolkampen van dit schooljaar, 
2022-2023, is er het beleid ontwikkeld dat een werkweek/schoolkamp alleen dan doorgaat wanneer minimaal 85% 
van de betalingen is toegezegd.  
 
Onderhand is duidelijk dat voor alle jaarlagen behalve de 9e klassen aan deze richtlijn is voldaan.  
Kortom, en dat is uitermate verheugend nieuws, op jaarlaag 9 na zullen alle werkweken/schoolkampen die staan 
ingepland doorgang vinden. 
 
Voor jaarlaag 9 willen we met een alternatief programma komen dat inhoudelijke en kwalitatief aansluit op het 
oorspronkelijke doel van ‘de wandelweek’ doch minder kostbaar en intensief zal zijn. In een aparte brief aan de 
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van alle 9e klassen zullen we ons besluit toelichten, zicht bieden op een 
alternatief programma en aangeven hoe we met de reeds ontvangen betalingen zullen omgaan. In de loop van 
volgende week zullen we deze brief versturen. 
 
De planning ziet er dan nu als volgt uit (onder voorbehoud van onvoorziene logistieke en/of organisatorische 
veranderingen).  
 

Werkweken/schoolkampen 2022-2023 
 

Jaar Klassen Thema Bestemming Data 

12 12B en 12E Kunstreis Florence 25 sept. t/m 4 okt. 2022 

12 12C en 12F Kunstreis Florence 26 sept. t/m 5 okt. 2022 

7 7A en 7E Natuurbeleving Wieringerwerf 15 t/m 17 mei 2023 

7 7B en 7D Natuurbeleving Wieringerwerf 22 t/m 24 mei 2023 

7 7C en 7F Natuurbeleving Wieringerwerf 24 t/m 26 mei 2023 

8 8A t/m 8G Watersport Friesland 22 t/m 26 mei 2023 

9 9A, 9B en 9C Wandelen/buitensport Nader te bepalen 2 à 3 dagen in periode 6 t/m 9 juni 

9 9D, 9E en 9F Wandelen/buitensport Nader te bepalen 2 à 3 dagen in periode 22 t/m 25 mei 

10 10D t/m 10H Stedenreis Berlijn 6 t/m 10 juni 

10 10A, 10B en 10C Eindreis Parijs 5 dagen in periode 29 mei t/m 3 juni 

11 11C en 11D Eindreis Florence ca. 8 dagen in periode 30 mei t/m 9 juni 

 



 

 

 

  

 

Op de Adriaan Roland Holstschool gaan de 9e en 10e klassen twee weken op stage. Daarmee krijgen zij 

de kans om even deel te nemen aan de samenleving en daar waardevolle ervaring mee op te doen. De 

9e klassen vmbo kiezen zelf een stageplek. De 9e klassen havo/vwo lopen stage in een winkel. En de 10e 

klassen havo/vwo gaan op stage in een zorginstelling. De stages worden voorbereid in een periode van 

1 week.  

De 10e klassen presenteren hun stage-ervaringen voor ouders/verzorgers. Dit jaar zijn die presentaties 

op 6 februari (10F) en 7 februari (10DEGH). De presentaties starten om 19.00 uur en zijn op onze 

hoofdvestiging aan de Loudelsweg. 

 

Op de vrijeschool maken leerlingen in hun laatste jaar een eind- of profielwerkstuk. De 10e klas vmbo-

leerlingen maken dat in het kader van de Kleine Prins Periode. Zij gaan daarin op zoek naar wat zij willen 

worden, wat zij voor betekenis willen hebben in de samenleving. Daar maken zij een kunstwerk bij. 

Verder onderzoeken zij wat hen daarbij nog in de weg staat. En ook daarbij maken zij een kunstwerk. Die 

beide kunstwerken presenteren zij persoonlijk aan hun familie en medewerkers van de school. In een 

tentoonstelling staan zij bij hun kunstwerken en geven aan iedereen die langskomt een toelichting. Klas 

10A heeft al in december gepresenteerd. Klas 10B presenteert op donderavond 2 februari en 10C op 

16 maart. 

De leerlingen havo/vwo maken een eindwerkstuk. Zij doen daarvoor onderzoek naar een onderwerp dat 

hen raakt, of waarvoor zij een passie hebben. Ook zij verwerken dat onderzoek in een kunstwerk en 

verzorgen een presentatie. Hieronder het rooster voor deze presentaties. 

Dinsdag 7 februari: klas 12f 

Woensdag 8 februari: klas 12e 

Donderdag 9 februari: klas 12c 

Dinsdag 14 februari: klas 12b 

Woensdag 15 februari: klas 11c 

Donderdag 16 februari: klas 11d 

Locatie: kantine Loudelsweg 

Tijd: 16:00-22:00 (uiterlijk, afhankelijk van het aantal leerlingen in de klas) 

De leerlingen presenteren steeds in blokjes van 4x 10 minuten met tussen elk groepje 10 minuten 

pauze. Deze indelingen worden per klas gemaakt en vervolgens gedeeld met ouders en collega's. Tussen 

de blokjes door kan het publiek binnenlopen of weggaan.  



 

 

  

Nu de kooruitvoering dichterbij komt willen we u graag informeren over de procedure van de 
kaartverkoop! 
Ook dit jaar willen we graag zorgen dat de kaarten zo eerlijk mogelijk verdeeld worden en dat iedere 
leerling publiek kan meenemen. Daarom gaat de kaartverkoop in twee fases. 
De kaarten kosten 12,50 euro per stuk.  
 
Fase 1: via de mentor 
Via de mentor kan elke leerling voor 27 januari maximaal 2 kaarten bestellen. De mentor 
inventariseert dit, waarna een factuur naar de ouders gestuurd wordt. Na betaling worden de kaartjes 
via de mentor uitgedeeld.  
 
Fase 2: via de website 
De overige beschikbare kaarten worden vanaf vrijdag 3 februari om 17:00 uur verkocht in de webshop 
op www.arh.nl. Hier geldt op = op. 
Wij doen een dringende oproep om één, maximaal twee kaarten bij te kopen.  
Na het kopen van de kaarten kunt u deze vanaf 13 februari ophalen bij de receptie. Zonder fysieke 
kaarten kunt u niet naar binnen in de kerk. Bestelbevestiging is geen toegangskaart. 
 
Vorig jaar ging door de drukte van het moment de website tijdelijk uit de lucht. Het zou kunnen dat dit 
weer gebeurt. We verzoeken u in dat geval het op een later moment nog eens te proberen.  
 
Generale repetitie 
We verkopen dit jaar ook kaarten voor de generale repetitie op dinsdag 21 februari.   
Dit is een leuke manier om iets meer van het proces mee te krijgen.  
Kaartjes voor de generale repetitie kosten 5,00 euro per stuk.  
 
Koor 1  
Klassen: 10B, 10C, 10F, 10H, 11B, 11D, 11E, 12C, 12E 
Generale repetitie: dinsdag 21 februari 9.00 uur Alkmaar 
Concert: woensdag 22 februari 20.00 uur Grote Kerk Alkmaar 
 
Koor 2 
Klassen: 10A, 10D, 10E, 10G, 11A, 11C, 11F, 12B, 12F 
Generale repetitie: dinsdag 21 februari 13.00 uur Grote Kerk Alkmaar 
Concert: donderdag 23 februari 20.00 uur Grote Kerk Alkmaar 
 
Bij dringende vragen over de kaartverkoop kunt u  
mailen naar koor@arh.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Het koor team 

http://www.arh.nl/
mailto:koor@arh.nl


 

 

  

 

 

Aankomende 30 en 31 januari zijn er studiedagen. Op deze dagen blijft lokaal A8 open om de bijlessen 
voort te kunnen zetten. Ook is er de mogelijkheid om aan huiswerk te werken en te leren voor 
aankomende SE's of overige toetsen. De aanwezige tutoren kunnen vragen van leerlingen beantwoorden 
en helpen bij het begrijpen en toepassen van de stof.   
   
De tutoren met de volgende expertises zijn aanwezig:   
-   Maandag 30 januari    

• Daan Leverink: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, Engels en Frans (9:00 - 15:00 
uur)   

• Serra Smit: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, Economie (10:00 - 16:00 uur)   
- Dinsdag 31 januari   

• Daan Leverink: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, Engels en Frans (9:00 - 15:00 
uur)   

• Krista Bosman: leren leren, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, kunst algemeen 
(9:00 - 17:00)   
  

Vanaf februari is het nieuwe maandrooster van de tutoren bekend. Deze wordt op de website gezet zodat 
bekend is van welke expertises de leerlingen op welk tijdstip gebruik kunnen maken. 
 
Zijn er nog vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met Krista Bosman. Te bereiken 
via tutor@arh.nl of +31202614392.   
 
   

• Ma:  9:00 - 16:00 
• Di:  9:00 - 17:00 
• Wo:  9:00 - 17:00 
• Do:  9:00 - 17:00 
• Vr:  9:00 - 16:00 
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De aanmeldingen voor bijlessen staan genoteerd in het systeem. Er wordt telkens gekeken of roosters van 
de leerlingen en de tutoren op elkaar af te stemmen zijn. Het kan voorkomen dat dit niet het geval is voor 
een bepaalde tijd. Weet dan dat leerlingen altijd in lokaal A8 terecht kunnen om tussendoor vragen te 
stellen. De tutoren zijn er voor iedereen en proberen hulp te bieden waar dat mogelijk is. Ook kunnen de 
leerlingen altijd in lokaal A8 terecht om rustig aan hun huiswerk te werken en te leren voor toetsen. Alle 
kleine beetjes helpen weer voor een stap vooruit!  

 

De aanvraag voor bijlessen is ontzettend hoog. Om deze reden focussen wij ons op de leerlingen die (zeer) 
onvoldoende voor een vak staan en examenleerlingen die hulp kunnen gebruiken bij de laatste loodjes. 
Staat een leerling (ruim) voldoende, maar is er toch de vraag om extra aandacht, focus of ritme bij het 
maken van huiswerk en leren voor toetsen, dan kunnen deze leerlingen in lokaal A8 aan het werk. Dit kan 
tijdens hun tussenuren of na school. De aanwezige tutoren kunnen altijd tussen (de bijlessen) door (korte) 
vragen beantwoorden of huiswerk controleren. Ook op deze manier gaat er extra aandacht uit naar de 
vooruitgang van de leerlingen.  
 
 

 

We merken dat de bijlessen voor wiskunde erg gewild zijn. Het is goed om te horen dat de leerlingen hier 
zo veel baat bij hebben! Helaas zitten we ondertussen zo vol dat we op dit moment geen nieuwe 
aanmeldingen voor wiskundebijlessen aannemen. Wanneer zich weer nieuwe mogelijkheden voordoen 
zullen jullie hiervan op de hoogte worden gebracht.   
  



 

 

  

In verband met de opgelopen achterstanden door de coronacrisis zijn we vorig jaar met mr. Chadd 
gestart. Dit is goed bevallen en we bieden het dit jaar ook aan de leerlingen aan. 
In het begin van het huidige schooljaar zijn er medewerkers langs geweest om de leerlingen wegwijs te 
maken met Mr.Chadd.  
 
 
Wie of wat is mr. Chadd ook alweer? 
In het kort: 
‘Mr. Chadd is hét digitale leerplatform waarbij leerlingen on-demand vragen kunnen stellen voor vrijwel 
ieder vak!’ 
 
 
Onderstaand een bericht van het team achter Mr.Chadd. 
 
Het eerste halfjaar zit er alweer op! In deze periode heeft het hele Mr. Chadd team hard gewerkt om zo 
veel mogelijk leerlingen te helpen met hun schoolwerk. Sinds de zomer zijn er door de leerlingen van de 
Adriaan Roland Holstschool zo’n 1200 vragen gesteld aan onze coaches! Ook het komende halfjaar zetten 
wij alles op alles om uw zoon of dochter te helpen. Bijvoorbeeld ook op zondagavond, wanneer er 

eigenlijk iets eerder begonnen had moeten worden met leren 😉.   
   
Als ouder kunt u ook wat betekenen voor uw zoon of dochter rondom Mr. Chadd. Stel bijvoorbeeld 
samen eens een vraag. Het kan soms best lastig of spannend zijn om een vraag te stellen, zeker als je het 

nog niet zo vaak hebt gedaan. Van herhaling leert men, dit geldt ook voor vragen stellen in onze app 😃.   
   
Verder biedt Mr. Chadd een Academy (www.mrchadd.nl/academy) met uitlegartikelen over verschillende 
onderwerpen. Hierop is ook een format voor het maken van een planning te vinden 
(www.mrchadd.nl/academy/leertips/huiswerk-maken/huiswerkplanner)   
   
Ook hebben we ook verschillende oefenexamens klaar staan in ons examenportaal. Vanaf 1 februari 
hebben we een hele batch nieuwe examens, dus dat is superhandig voor de examenleerlingen. Bekijk het 
eens samen!   

   
Wanneer u behoefte heeft aan een meer uitgebreide uitleg over Mr. Chadd, meld je dan aan voor de 
ouderavond via deze link: https://www.mrchadd.nl/aanmelden-ouderavond.  
 

http://www.mrchadd.nl/academy
http://www.mrchadd.nl/academy/leertips/huiswerk-maken/huiswerkplanner
https://www.mrchadd.nl/aanmelden-ouderavond


 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste week zit er weer op! Klas 8D onderzocht tijdens de periode kunstgeschiedenis hoe de Grieken 

en Romeinen zo’n tweeduizend jaar geleden eigenlijk hun kakelverse kalenderjaar inluidden. En wat 

bleek? De lekkere hapjes en gezellige aankleding zijn van alle tijden, maar waar wij in deze tijd een potje 

sjoelen met Oud en Nieuw, speelde men in de klassieke oudheid backgammon! De spelregels daarvan 

zijn misschien iets ingewikkelder, maar daar liet de klas zich gelukkig niet door weerhouden. 

 

 

 
Op woensdag 11 januari hebben we ouders de gelegenheid geboden om in de gevonden voorwerpen te 
grasduinen om de verloren spullen van hun kinderen terug te halen. 
Deze week willen we de leerlingen die mogelijkheid bieden. 
 
De mentoren zullen tijdens mentoruur met hun klas langs de keuken op de Loudelsweg lopen en de 
leerlingen verzoeken alles wat van hun is (en alleen wat van hun is!) mee te nemen.  
 
Begin volgende week verzamelen we alles dat er nog ligt en gaan we het waarschijnlijk in de nabije 
toekomst ‘veilen’ ten behoeve van een ‘goed doel’.  
 



 

 

  

 

Deze periode staan er op de ARH weer tal van activiteiten op het programma die in het teken staan 

van de werving van- en voorlichting aan onze nieuwe brugklasleerlingen en hun ouders/verzorgers. We 

organiseren informatieavonden voor ouders op dinsdag 24 en woensdag 25 januari, een open dag op 

zaterdag 28 januari en een proeflesmiddag voor kinderen in groep 8 (klas 6) op dinsdag 7 februari. 

Voor die proeflesmiddag hebben we al ruim 250 aanmeldingen.  

Na de aanmeldweek (7 t/m 10 maart) weten we hoeveel leerlingen we na de zomervakantie in klas 7 
mogen verwelkomen.

 
 
Op zaterdag 28 januari 2023 om 15.00 uur organiseren wij een buurtbijeenkomst bij ons op school. 
Onder het genot van een hapje en een drankje willen we als school met de buurt ervaringen 
uitwisselen en een aantal van onze ontwikkelingen met de buurt delen. 
 
Doel van de bijeenkomst is wat ons betreft drieledig. 
1. De buurt middels de bijeenkomst informeren over een aantal ontwikkelingen op en rond de 

school. 
2. Middels een dialoog input van de buurt ontvangen hoe wij zo goed mogelijk rekening kunnen 

houden met de bewoners die in de directe nabijheid van de school wonen. 
3. Simpelweg elkaar wat beter leren kennen. 
 
 
Programma buurtbijeenkomst 
De bijeenkomst start om 15.00 uur en zal tot uiterlijk 17.00 uur duren en vind plaats op de 
Loudelsweg.  
 
Om 15.15 uur is er een kort welkomstwoord en een algemeen verhaal over ontwikkelingen op en rond 
de school door de rector. Daarna volgt er een programma wat tot doel heeft om ervaringen van de 
buurt met de school op te halen zodat we als school bij nieuw te ontwikkelen beleid mogelijk rekening 
kunnen houden met de wensen van de buurt.  
 
Na afronding van het programma biedt de school rondleidingen aan om het gebouw aan de 
Loudelsweg eens van binnen te bekijken.  
 



 

 

  

 

Hulp bij het leren van exacte vakken. 
Advies over opleidingen en beroepen binnen bèta en techniek. 
https://exactwatjezoekt.nl/studiekeuze 
 
 

 

Donderdag 12 januari werd er een workshop 

Tussenjaar georganiseerd voor 10/11/12 havo en 

11/12 vwo. 

Op de website; 

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/ staat 

allerlei informatie over hoe je een tussenjaar zinvol 

kunt inrichten. Leerlingen kunnen zich inschrijven 

voor een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven 

maar nog belangrijker is het om zelf te 

onderzoeken wat aanspreekt.  

Het mooie van een tussenjaar is dat je tijd inplant 

om te onderzoeken WAT je zou willen doen. Wil je 

werken, leren of reizen? En te bedenken WAAR je 

zou willen werken leren en of op reis zou willen 

gaan.  

 
 

Op donderdag 2 februari is er een open dag bij Hogeschool IPABO. Voor leerlingen met interesse in het 
onderwijs en pedagogiek een mooi moment voor een (eerste) kennismaking. 
Waarom IPABO? 

• Alles draait om onderwijs, van onderzoek tot speciaal ingerichte ruimtes gericht op het lerende kind, 
• IPABO is een kleine hogeschool met een persoonlijke benadering, 
• Persoonlijke overtuiging en gedrevenheid maken het verschil. Bij IPABO leiden we leraren op met 

impact. 
Er is keuze genoeg. Specialisaties in het jonge kind of sport, de universitaire pabo of de associate degree: 
Pedagogisch Educatief Professional. 
Leerlingen zijn van harte welkom op 2 februari, 17 – 20 uur, in Amsterdam of Almaar. 
Meld je aan voor de open dag van Hogeschool IPABO - Open dag Hogeschool IPABO  

https://exactwatjezoekt.nl/studiekeuze
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
https://opendag.ipabo.nl/


 

 

 

 
 

De cursus bestaat uit twee delen met een maximaal aantal deelnemers van 16 en wordt gegeven op de 

dinsdagen in februari en/of maart. 

We gaan een werkstuk maken waarbij de ene avond gesmeed zal worden en de andere avond koper 

geslagen. Dit gecombineerd levert een prachtige kandelaar op. 

Kosten voor de twee avonden bedragen 40 euro per persoon. 

Opgeven kan via r.maier@arh.nl . 

Afhankelijk van de hoeveelheid 

aanmeldingen prik ik de data die u 

dan zo snel mogelijk van ons via de 

mail te horen krijgt. 

Als u al ervaring heeft met smeden 

of deze cursus al gedaan heeft is er 

ook de mogelijkheid om op een 

zaterdag een vervolg cursus te 

doen. 

Ook daarvoor kunt u zich 

aanmelden via bovenstaand  

email adres  

 
 
Rupert Maier 

mailto:r.maier@arh.nl

