
 

 

  

  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

 

 

  

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 

 
De zomer lijkt inmiddels op zijn einde te lopen, regen en wind hebben hun intrede gedaan. De 
warme aarde ademt uit en ontspant door verkoeling en verfrissing.  
In- en om onze school is het een drukke bedoening en komt menigeen in het gewenste ritme 
van hoofd, hart en handen. Er wordt gepraat, gedeeld, gelachen, gezongen, gecreëerd en 
geleerd.   Het schooljaar is daadwerkelijk onderweg.  
 
De eerste dagen kenmerken zich nog door alle ontmoetingen, zingende docenten, een 
schoolband, wadlopen en voor de jongsten onder ons, de zevende klas-leerlingen, het 
ontdekken van een nieuwe wereld. 
 
Er wacht ons allemaal een mooi schooljaar. We wensen alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) 
en collega’s nogmaals een prachtige inspirerende tijd toe.  
Hierbij ontvangen jullie de tweede nieuwsbrief van de ARH voor het schooljaar 2022/2023. 
 
Hartelijke groet namens alle collega’s van de Adriaan Roland Holstschool 
 
De Schoolleiding 
 

 
 
 
 



 

 

  
 

4 oktober  
Op 4 oktober staat er een ouderavond voor de ouders van de 10 vmbo klassen 10A, 10B en 10C 
gepland. Op deze ouderavond zal o.a. aandacht worden besteed aan hoe de klas is gestart, het 
examenjaar, de leeftijdsfase van de 10e klasser en het 10e klasgesprek. Het is per slot van rekening het 
eindexamenjaar en dat vraagt een extra focus.  
De overige klassen op 4 oktober zijn de voorexamenklassen havo en vwo. Dan gaat het om de klassen 
10E, 10F, 10H (10H stond oorspronkelijk gepland op 1 september, maar door ziekte van de mentor is 
deze verplaatst naar 4 oktober). 
 
11 oktober 
De klassen 10D, 11A en 11B zijn ook voorexamenklassen havo, maar de ouderavond voor deze klassen 
zal plaatsvinden op dinsdag 11 oktober, omdat de mentoren van deze klassen meegaan op de kunstreis 
van de 12e klassen. 
 
PTA in de voorexamenklas 
Voor de meeste vakken start in de voorexamenklassen het PTA. Het PTA is het programma van toetsing 
en afsluiting dat op onze school wordt gehanteerd. De mentor van de klassen zal op de ouderavond van 
de voorexamenklassen, naast de ontwikkelingsfase en algemene zaken, aandacht besteden aan dit PTA 
en de wijze waarop met de leerlingen meegekeken kan worden gedurende de komende twee jaar ter 
voorbereiding op het eindexamen. 
 

Deze week zijn er voor het eerst weer tutoren aan het werk in lokaal A8. Dat is het lokaal in het 
Adelbertus gebouw (1e verdieping) waar we iedere dag, in alle tussenuren en na school, 
huiswerkbegeleiding aanbieden. Zowel de huiswerkbegeleiding, als aan te vragen bijlessen, worden 
begeleid door speciaal ingehuurde tutoren.  
 
Leerlingen kunnen hier dus naar toe om onder andere huiswerk te maken of om gedurende een 
tussenuur aan het werk te gaan. De tutoren zullen ook weer worden ingezet om bijles te geven in 
tussenuren of als de leerling uit is en om inhaalwerk af te nemen. 
De aanmelding van bijlessen en/of inhaalwerk verloopt via de mentor of vakdocent. 
Zodra het maandrooster en de expertises van de tutoren duidelijk zijn zal dit gedeeld worden. We gaan 
het rooster en de expertises van de tutoren ook op de website zetten. Op deze manier is het altijd 
toegankelijk.  
 

Leerlingen die geregistreerd zijn bij Mr.Chadd kunnen hier weer gebruik van maken. Mr. Chadd is de 
online-huiswerkbegeleiding die we vanuit de ARH aanbieden.  
De leerlingen kunnen inloggen via de site door op de knop 'ik heb een account via mijn school' te klikken 
en vervolgens te zoeken naar Adriaan Roland Holst. Vervolgens kunnen ze via magister inloggen.  
Dit jaar bieden we mr.Chadd aan alle leerlingen aan bij ons op school.  
Op dinsdag 11 oktober zullen er medewerkers van mr. Chadd aanwezig zijn om de 7de en 8ste klassen 
aan te sluiten en ook nog tijd besteden aan klassen met een lage activatie. 
 



 

 

19 september Schoolfotograaf (inhaalmogelijkheden) 

22 september Studiedag 

23 september Stagemarkt 1e jaars 13.30-15.30 (HvA/FOO) 

25 september tm 6 oktober Kunstreis 

29 september 14.10-15.30 sportinstuif klas 7 en 8 

30 september 8A/8B/8C naar Archeon 

4 oktober Ouderavond klassen 10a, b, c, e, f en h, 11e en f  
(LOB, PTA en SE/CE) 

5 oktober Theaterbezoek klas 7 

6 oktober 10e klassen v.a. 5e uur sportmiddag 

11 oktober Ouderavond klassen 10d, 11a en b 
(LOB, PTA en SE/CE) 

14 oktober Michaëlsdag vanaf 3e uur 

17 tm 21 oktober herfstvakantie 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
Op woensdag 14 en donderdag 

15 september werden er weer foto’s 

gemaakt door de schoolfotograaf.  

 

Op maandag 19 september krijgt 

iedereen die niet aanwezig was nog de 

mogelijkheid om zich te laten 

fotograferen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

  
 

 

 

Voor gezinnen in Alkmaar met een inkomen onder 120% van de bijstandsnorm is er de gratis 
AlkmaarPas en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Met deze regelingen worden kinderen 
geholpen om mee te kunnen doen met leeftijdsgenoten op het gebied van sport, cultuur en 
school.  

  

AlkmaarPas 

Voor kinderen staat er een tegoed op de AlkmaarPas waarmee zij de contributie van een 
sport- of muziekvereniging kunnen betalen. Maar ook staat er een tegoed op de pas voor de 
vrijwillige ouderbijdrage van school en een shoptegoed om bijvoorbeeld schoolspullen mee 
aan te schaffen.  

  

Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Is het tegoed op de AlkmaarPas niet voldoende om de contributie van de sport- of 
cultuurvereniging te betalen? Of zijn er bijvoorbeeld nog sportkleren nodig? Dan kan er een 
aanvraag worden ingediend bij dit fonds. Ouders kunnen dit niet zelf doen maar kunnen dit 
vragen aan een intermediair (bijvoorbeeld een leerkracht op school).  

  

Kijk voor meer informatie op www.alkmaarpas.nl/tegoed en 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/alkmaar/  

 

 
 

 

 

Donderdag 29 september is er voor de leerlingen van de zevende en de achtste klas een 
sportinstuif op het sportveld van VV-bergen. Leerlingen en medewerkers zijn welkom vanaf 
14:10 uur tot 15:30 uur. Er kan uit verschillende sporten gekozen worden en eigen initiatieven 
zijn van harte welkom. Mocht het niet doorgaan vanwege de weersomstandigheden dan 
wordt dit kenbaar gemaakt in de aula. 

  

 
 
 
 
 
 

http://www.alkmaarpas.nl/tegoed
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/alkmaar/


 

 

  

 
Op donderdagavond 29 september aanstaande van 19.30-21.00 uur organiseert ‘In Control 
of Alcohol en Drugs’ weer een gratis online ouderavond ‘In gesprek met jouw kind over 
alcohol & drugs’, zie bijlage. 
  
Tijdens dit interactieve webinar nemen twee preventiedeskundigen van de Brijder-stichting, 

afdeling jeugd, ons mee in de wereld van alcohol & drugs. Er zijn hierbij acteurs aanwezig, die 

op een leuke en laagdrempelige manier het gesprek aangaan. Je ontvangt tijdens dit 

interactieve webinar veel informatie, wat voor ouder(s)/verzorger(s) interessant is: 

• de gevolgen van alcohol en drugs gebruik voor jongeren 

• de puberteit en gebruik 

• de ontwikkeling van het jonge brein 

• in gesprek gaan met kinderen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

Belangrijke update Van Dijk (boekenleverancier) over late levering titels Noordhoff 

Uitgeverij Noordhoff heeft te maken met grote vertragingen met leveringen van de 

schoolboeken. Dit heeft te maken met papierschaarste en personeelstekorten. 

Communicatie 
Ouders/leerlingen zijn via hun eigen klantomgeving en via de website VanDijk.nl geïnformeerd. 

Van Dijk doet haar uiterste best om de leverbare titels van uitgeverij Noordhoff zo snel mogelijk 

naar de leerlingen te versturen.  

Zodra de ontbrekende titels bij Van Dijk binnenkomen, zal het artikel direct naar de leerling 

worden verzonden 

Digitaal aan de slag  

Alle (voor start schooljaar bestelde) leverbare digitale leermiddelen zijn door Van Dijk geleverd. 

De leerlingen kunnen ermee aan de slag in de ELO (Magister leerling). 

Daarnaast staat het startmateriaal van de ontbrekende titels van Noordhoff klaar op een digitale 

boekenplank. Om toegang te krijgen, kun je inloggen op boekenplank.vandijk.nl.  

 
 
 

 
 



 

 

 

Sinds vorige week staat er 
een stoer kunstwerk in de 
tuin. Kunstdocent Menno 
heeft met de hulp van 
collega-smid Rupert een 
symbolisch beeld 
gemaakt ter ere van het 
veertigjarig bestaan van 
de ARH.  
 
 
Het stalen sculptuur heet 

 en 
nodigt uit tot nadenken.  
 
Een aanwinst voor de 
school en zowel 
leerlingen als personeel 
zullen er nog heel lang 
plezier van hebben! 

In de bijlage de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken uit april en mei 2022. Het gaat 

daarbij om de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). 

 

We hebben een samenvatting gemaakt (zie bijlage) die uiteindelijk toch ruim 4 pagina’s 

beslaat. De belangrijkste uitkomsten staan als onderwerp centraal op één van de 

studiedagen van de school, krijgen een plek in ons vestigingsplan en zijn onderdeel van ons 

kwaliteitsbeleid.  

 

 

 

 

 

 


