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Open dagen Pieter Nieuwland College
Het Pieter Nieuwland College is op zoek naar
nieuwe leerlingen!
In januari en februari maken duizenden
Amsterdamse groep 8 leerlingen weer een
rondgang langs de Open Dagen van het voortgezet
onderwijs. Ook wij zetten de deuren open. Heeft u
in uw omgeving leerlingen die volgend jaar naar de
middelbare school gaan, dan hopen we dat u ze
stimuleert om het Pieter Nieuwland College te
bezoeken!
Op woensdag 25 januari en woensdag 8 februari zijn er open lesmiddagen vanaf 15:00 uur (geen les
voor onze leerlingen vanaf het 6e uur).
Op donderdag 26 januari en dinsdag 7 februari zijn de Open Avonden van 19:00 uur tot 21:00 uur
(geen les voor onze leerlingen na het 7e uur).
Meer informatie is te vinden op www.pieternieuwland.nl
Onze leerlingen en ouders zijn de beste ambassadeurs van de school!

Fast Lane English
De eerste klassen Fast Lane English zijn de afgelopen maanden bezig
geweest met het thema sprookjes: van de originele verhalen van de
gebroeders Grimm tot moderne bewerkingen van Disney en Roald Dahl.
Omdat het startniveau van het Engels in de eerste klas enorm verschilt, is
dit een “handig” thema om mee te beginnen, omdat de leerlingen de
verhalen allemaal kennen. Na de kerstvakantie beginnen de eerste klassen
Fast Lane aan een stoomcursus geschiedenis, waarbij belangrijke
personages uit de Engelstalige wereld aan bod komen.
De tweede klassen hebben “Gothic” als thema, waarbij de beroemde
griezelverhalen uit de Engelse literatuur centraal staan. De tweede klas zal
dit jaar in de week van Pasen op Fast Lane reis gaan naar de omgeving van Bath en Bristol. De
leerlingen zullen (in groepjes) verblijven in een Engels gastgezin. De voorbereiding voor deze
werkweek, waarin veel opdrachten worden gedaan, vindt in de les plaats. Indien het uw kind betreft,
krijgt u snel meer informatie.
De derde klassen Fast lane zijn druk bezig met een muziekproject. Hierbij staan artiesten als Aretha
Franklin en Elvis centraal.

PNC Filmfestival
Op vrijdag 17 maart vindt al voor de 6e keer het PNC Filmfestival plaats. In plaats van Oscars worden
er Pieters uitgereikt, maar verder is er weinig verschil. Denk aan een rode loper, flitsende fotografen,
live muziek, kortom een spetterende gala-avond!
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Leerlingen uit alle jaarlagen mogen deelnemen aan het festival en een filmpje van 2 à 3 minuten, in
het thema Romantiek, inleveren via mail (s.valkenier@pieternieuwland.nl).

Let op! De deadline voor het inleveren van de filmpjes is vrijdag 10 februari. Wordt je filmpje
genomineerd, dan krijg je een uitnodiging voor de gala-avond!
Het is ouders/verzorgers overigens toegestaan om de leerlingen te helpen, dus camera’s klaar en
…actie!
Kijk voor een impressie van het vorige PNC Filmfestival op:
http://www.pieternieuwland.nl/activiteiten/fotos/2016/594-5e-pnc-filmfestival.html

Kerstdiner bovenbouw.
De aanmeldingen voor het kerstdiner liepen niet zo lekker, maar toch hadden bijna 70 leerlingen zich
mooi aangekleed om gezellig een kerstdiner te hebben met elkaar. En het werd een gezellige avond!
Een groepje leerlingen en enkele mentoren had ’s middags al geholpen met het klaarzetten en
aankleden van de aula en vanaf 17:30 liep het lekker vol. De leerlingen werden ontvangen met een
glas bubbels en een stokbroodje vooraf. Daarna had de catering een heerlijk buffet verzorgd met
voor ieder wat wils. Het ijstoetje completeerde het geheel. Nog even de voetjes van de vloer gegooid
om daarna de leerlingen te bedanken voor de gezelligheid. Toen was het meeste ook al opgeruimd
waarbij de leerlingen ook weer geholpen hebben.
Al met al een superavond. Dank aan de mentoren, coördinatoren en leerlingen voor de medewerking
en de gezelligheid. Een avond met een goed gevoel!

Kerstviering
Dit jaar werd bij de kerstviering verband gelegd tussen het kwetsbare kindje Jezus en onze eigen
kwetsbaarheid. De nummers die door onze muzikanten werden gespeeld pasten bij dit thema en
alles werd op een mooie, persoonlijker manier gepresenteerd: als een gesprek van twee vriendinnen
over de sombere maar ook mooie kanten van het kwetsbaar zijn, het mens zijn. Conclusie was dat we
elkaar nodig hebben, juist daarom.
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Samen stonden we ook stil bij het overlijden van Celina. Kerst is het feest van het samen zijn met de
mensen die we nodig hebben maar ook een moment van stilstaan bij de mensen die wij missen.

Oproep: ouders gezocht voor werkgroep Veiligheid & Schoolklimaat
Veiligheid is een eerste voorwaarde voor elk mens, ongeacht de leeftijd, om goed te kunnen
functioneren. Onze school scoort al jaren bovengemiddeld goed wat betreft de veiligheid in
vergelijking met andere scholen in Nederland en Amsterdam. Natuurlijk zijn we hier erg trots op!
Veiligheid is een belangrijk item op onze school: onze visie is dat veel ' grote' incidenten kunnen
worden voorkomen door preventie en door direct te reageren bij 'kleine' incidenten.
Een warme, respectvolle schoolsfeer is er niet vanzelf; alle medewerkers, de leerlingen maar ook de
ouders/verzorgers, hebben bijgedragen tot het schoolklimaat wat we hebben bereikt, wat we willen
behouden en nog verder willen ontwikkelen.
Enkele voorbeelden van onze inspanningen ten behoeve van het (waar)borgen van de sociale
veiligheid:

Schoolveiligheidsplan
Onze school heeft een schoolveiligheidsplan waar het anti-pestprotocol een belangrijk onderdeel van
is. We spannen ons in om pesten te voorkomen en tegen te gaan: vorig zijn we gestart met een pilot
en dit jaar gaan we verder met Rots & Water trainingen (psycho-fysieke weerbaarheidstraining) in de
eerste klassen, waarbij de gymsectie nauw samenwerkt met de mentor, de veiligheidscoördinator en
de schoolcounselor.
Tevens wordt er geregeld aandacht besteed tijdens mentorles aan pesten. Bij een vermoeden of
melding van pesten ondernemen wij altijd actie.

De veiligheidscoördinator
In tegenstelling tot andere scholen waar een veiligheidscoördinator een taak is en geen functie,
werkt op onze school drie dagen per week een veiligheidscoördinator. Zij is verantwoordelijk voor
het (waar)borgen van de sociale veiligheid en is het eerste aanspreekpunt voor schoolmedewerkers,
leerlingen en externe organisaties wat betreft de (sociale) veiligheid. De veiligheidscoördinator
adviseert het MT over het opstellen en uitvoeren van het schoolveiligheidsbeleid, geeft interne
trainingen aan medewerkers en ontwikkelt lessen die aansluiten op sociaal-emotionele
bewustwording en veiligheid. Deze lessen worden door de mentoren of door haarzelf gegeven aan
leerlingen. Ze werkt nauw samen met afdelingsleiders en het zorgteam.
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De werkgroep Veiligheid & Schoolklimaat
Deze werkgroep bestaat inmiddels ruim 12 jaar. De werkgroep bespreekt allerlei onderwerpen die
betrekking hebben op de (sociale) veiligheid in en om de school. Ook maatschappelijke
ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op ons schoolklimaat en de onderlinge
verstandhouding, worden besproken.
Jaarlijks worden speerpunten vastgesteld op basis van de veiligheids-jaarraportages die de
veiligheidscoördinator maakt en op basis van onze jaarlijkse, schoolbrede, anonieme
veiligheidsenquête (afgenomen door de Radboud Universiteit). Uiteraard worden de speerpunten
ook vastgesteld op grond van de input vanuit de werkgroep.
Onze werkgroep bestaat uit de rector, enkele docenten, de veiligheidscoördinator, de ICT-beheerder,
de conciërge en uiteraard onze belangrijkste ervaringsdeskundigen: een selectie van leerlingen uit
alle leerjaren.
OPROEP:
Wij zijn voor onze werkgroep veiligheid & schoolklimaat op zoek naar
ouders/verzorgers!
Profiel:
Onze voorkeur gaat uit naar ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 1, 2 of 3 havo en vwo.
U bent positief ingesteld, kritisch, integer, denkt in oplossingen en beschikt over een gezonde dosis
humor.
U bent in de gelegenheid om 6 keer per schooljaar (gemiddeld 1 keer per 2 maanden) een
vergadering bij te wonen. Deze vergadering vindt plaats tussen 09.30 en 11.00, meestal op de
woensdag. We vergaderen in een lokaal op school.
Vragen of aanmelden?
Stuur uw email naar: g.la.rose@pieternieuwland.nl
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