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De laatste dagen vóór de kerstvakantie (met kerstgala’s en sportdag) en de eerste dag erna
(studiedag)

HELINIUM

In deze laatste week voor de kerstvakantie staan er allerlei activiteiten gepland
die een prettige overgang vormen naar de kerstvakantie. Voor de brugklassers
en tweedeklassers was er gisteravond het traditionele kerstgala in Ri-Jo en
voor de andere leerlingen staat dat vanavond te gebeuren. Op vrijdag is er de
afsluitende sportdag voor alle leerlingen op verschillende locaties.
De lessen starten weer op dinsdag 8 januari a.s. Op maandag 7 januari zijn er
geen lessen, want dan is er een studiedag voor het gehele personeel.

Net als jij

Heel Uniek

Rest mij u en uw kinderen een heerlijke en ontspannen vakantie toe te wensen
met fijne feestdagen en een goed begin van wat hopelijk een heel mooi en
gezond jaar wordt.
Ruud van Tergouw, rector

Vakantieschema Onderwijsgroep Galilei
2019-2020
Onlangs heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Galilei
ingestemd met onderstaand vakantieschema voor het volgend schooljaar.
Herfstvakantie
Kerstvakantie

za 19 oktober 2019 t/m zo 27 oktober 2019
za 21 december 2019 t/m zo 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie

za 22 februari 2020 t/m zo 1 maart 2020

Paasweekeinde

za 11 april 2020 t/m ma 13 april 2020

Meivakantie

za 18 april 2020 t/m zo 3 mei 2020

Bevrijdingsdag

(incl. Koningsdag)
ma 04 mei t/m di 05 mei 2020

Hemelvaart

do 21 mei 2020 t/m zo 24 mei 2020

Pinksteren

za 30 mei 2020 t/m ma 1 juni 2020

Zomervakantie

za 18 juli 2020 t/m zo 30 augustus 2020
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Ouderraad



Rekenvaardigheid

Ouderraad
Allereerst willen we u bedanken voor de ouderbijdrage van twaalf euro per leerling, die u aan het
begin van dit schooljaar overgemaakt heeft.
Hierbij willen wij u op de hoogte stellen waaraan deze gelden ten goede komen.
Jaarlijks terugkerende uitgaven zijn onder andere bijdragen aan :







de eindfeesten van de examenkandidaten;
de squarecaps en de schoolvlag ten behoeve van de geslaagden;
de sport/schaatsdag;
het Kerstgala;
de verzorging en behuizing van de dieren bij biologie.

Nieuw hierbij is een bijdrage aan de Heliniumweken. Afgelopen Heliniumweek zijn hiervoor bijvoorbeeld speciale lespakketten aangeschaft en schrijvers uitgenodigd.
Daarnaast hebben we ook eenmalige verzoeken tot een bijdrage, zoals herbeplanting van de patio, de inrichting van de aula of een bijdrage aan de cultuurdag van 5 VWO.
De ouderraad heeft een lief- en leedpot, waarmee wij een kaartje of bloemetje bezorgen bij mensen van school die een hart onder de riem kunnen gebruiken of bij wie een felicitatie op zijn plaats
is.
De ouderraad denkt en praat mee over allerlei zaken. U kunt daarbij denken aan de volgende vragen:  Hoe kan de communicatie naar ouders toe nog beter?
 Is er een mogelijkheid dat er een bibliotheek op school komt?
We hopen u hierbij voldoende inzicht gegeven te hebben in de activiteiten van de ouderraad.
Wanneer u nog vragen heeft, horen wij ze graag. Per mail: ouderraad@helinium.nl
Als u interesse heeft om de ouderraad te komen versterken, kunt u altijd eens een kijkje komen
nemen. U kunt daarvoor een bericht sturen naar bovengenoemd mailadres.
Met vriendelijke groet,
Ouderraad Helinium
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Rekenvaardigheid
Zoals u misschien al heeft vernomen, is er een voorlopig alternatief voor de centrale rekentoets bekend gemaakt. Dit alternatief geldt voor alle leerlingen in het
voortgezet onderwijs die in het schooljaar 2020-2021 examen doen. Hieronder
staan kort de hoofdpunten van het voorgenomen beleid:


Het centrale examen wordt vervangen door een schoolexamen.



Het cijfer voor het schoolexamen rekenvaardigheid wordt een voorwaarde voor het behalen van het
diploma.



De minimale eis voor het schoolexamen is het behalen van een vier.



Voor leerlingen die op dit moment in de (voor)examenklas zitten, geldt dat de centrale rekentoets
gemaakt moet zijn voor het behalen van een diploma. Er wordt geen eis gesteld aan het cijfer. De
examenleerlingen zullen na de kerstvakantie deelnemen aan de officiële rekentoets.
Om uw zoon/dochter/pupil in de gelegenheid te stellen om hiervoor te oefenen en het rekenniveau op
peil te houden, is ervoor gekozen om hen toegang te verlenen tot het digitale programma Got-it. Dit is
een adaptief programma dat aansluit bij het rekenniveau van uw zoon/dochter/pupil.
Het Vakcollege M&D (inclusief Z&W en E&O) verzorgt reguliere rekenlessen. Tijdens de les wordt gewerkt aan Got-it. Aanvullend wordt, waar nodig, ondersteuning geboden. De lesgevende docent is tevens belast met het monitoren van Got-it. In de andere afdelingen wordt zelfstandig aan rekenvaardigheid gewerkt.
Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter/pupil zelfstandig 40 opdrachten per week maakt. Dit wordt
door rekendocenten gemonitord. De link naar het digitale leermiddel is te vinden in SomToday onder
het tabblad leermiddelen. De opgaven kunnen op een computer, laptop of tablet gemaakt worden. Als
er thuis geen mogelijkheid is om te oefenen, kan tijdens Helinum-uren gekozen worden voor rekenen.
Ook kan in het Open Leercentrum (OLC) aan rekenvaardigheid worden gewerkt.
De volgende rekendocenten zijn belast met het monitoren van Got-it:
Vakcollege M&D

meerdere docenten

zie rooster

Vakcollege
Techniek:
Mavo:

mevrouw Clerx

c.clerx@helinium.nl

mevrouw Nanda

s.nanda@helinium.nl

Havo:

mevrouw Kauwenbergh

m.kauwenbergh@helinium.nl

Vwo:

mevrouw Van den Bogaard

s.vandenbogaard@helinium.nl

Bij ernstige uitval wordt de rekencoördinator ingeschakeld en kan uw
zoon/dochter/pupil worden verwezen naar de rekenwerkplaats, waar in
kleine groepjes (maximaal 4 leerlingen) gewerkt wordt aan rekenvaardigheid.
Voor vragen over het rekenbeleid kunt u contact opnemen met de
rekencoördinator: mw. E. Oosterberg (e.oosterberg@helinium.nl)

Contact
HELINIUM
vwo/havo/mavo/vmbo
Fazantenlaan 1
3222 AM Hellevoetsluis
0181-316488
E-mail: info@helinium.nl
Twitter: @helinium1
Facebook:
www.facebook.com/Helinium
Instagram: heliniumsg

Bezoek onze website op
www.helinium.nl
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