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BIJZONDERE WEEK 44

In de week na de herfstvakantie maken we een inhaalslag met betrekking tot de
stedenreizen. Veel leerlingen uit de bovenbouw gaan op culturele reis naar bijvoorbeeld
Barcelona of Parijs. Door corona hebben deze reizen de afgelopen jaren niet
plaatsgevonden. Dit jaar heeft daardoor een grotere groep leerlingen de gelegenheid
gekregen om alsnog deel te nemen aan deze reizen. Dit betekent echter ook extra
begeleidende docenten, waardoor in deze week niet alle lessen gegeven kunnen worden.
Voor de klassen 1,2,3 en BB/KB4 is er een aangepast lesrooster. De leerlingen vinden
hun rooster in Zermelo.  
Voor de leerlingen van mavo 4, havo 4/5 en vwo 4/5/6 die niet mee op reis gaan, is er
een speciaal (les-) programma samengesteld. Hierover worden de leerlingen individueel
geïnformeerd. Dit is uiteraard een verplicht programma.
Vanaf maandag 7 november geldt voor iedereen weer het normale lesrooster. De
leerlingen en docenten die meegaan op reis, wensen we een fijne tijd toe.



TOPPERS VAN GRAAF HUYN 

Eind september hebben wij afscheid moeten nemen van conrector Fons van de Wall en
muziekdocent George Bakx. Jarenlang zijn zij van grote betekenis geweest voor onze
school. Mede dankzij de inzet van een groot aantal collega's en aankleding van Styled
by Myr werd het een waar feestje. Maar ook onze leerlingen van de afdeling Zorg en
Welzijn hebben ervoor gezorgd dat niemand iets te kort kwam. Deskundig hebben zij
iedereen voorzien van hapjes en drankjes. Ze leverden heel goede service. Wat een
topteam van een topschool!  

EXCURSIE GROENE VORMGEVING EN STYLING

De leerlingen van Groene Vormgeving en Styling zijn op excursie geweest naar de
expositie Fleur Amour in Bilzen. Een inspirerende dag! Hier en daar een beetje tuttig, zo
nu en dan een spettertje regen, af en toe (voor sommige leerlingen) wat te excentriek,
maar vooral heel veel ideeën over wat er allemaal mogelijk is en met welke materialen je
dat dan kunt vormen tot een “bloemwerk.”
Dat de leerlingen geprikkeld waren bleek; gedurende de hele dag en avond werden
voortdurend foto’s en berichten gedeeld. Hiermee hebben we een mooie aftrap gemaakt
alvorens de leerlingen zelf gingen ontwerpen en creëren. En ook dat was een succes: de
eerste pompoendecoraties hebben al menig interieur opgefleurd!



De CKV-dag voor BB3 en KB3;
De burgerschapsdagen school breed;
De CKV-dag voor MAVO 4;
De CKV-dag voor HAVO & VWO 4;
De bovenbouw tekenexcursie naar Maastricht;
Muziek-activiteit van Piepschuim voor de tweedejaars;
Bezoek aan een opera voorstelling door geïnteresseerde muziek-leerlingen;
De CKV-voorstelling van Piepschuim voor BB3 en KB3;
De CKV-voorstelling van Piepschuim voor onderbouw muziek-leerlingen.

CJP CULTUURKAART

Sinds enkele schooljaren is het Graaf Huyn College gaan werken met de CJP
Cultuurkaart. Het afgelopen schooljaar werd er weer steeds meer mogelijk op cultureel
gebied. Als school hebben we geprobeerd zoveel mogelijk van onze culturele en
burgerschapsactiviteiten te hervatten. Zo hebben we de volgende activiteiten toch
plaats kunnen laten vinden:

Ook dit schooljaar willen we de CJP Cultuurkaart gaan inzetten. Als school willen we
onze leerlingen een goede culturele basis meegeven. De CJP Cultuurkaart maakt het
mogelijk om op een voordelig manier kennis te maken met cultuur. Wanneer een
leerling beschikt over een CJP Cultuurkaart worden culturele activiteiten een stuk
goedkoper. Daarnaast schenkt het ministerie van OCW de school per deelnemende
leerling een extra bedrag van €5,- om uit te geven aan culturele activiteiten.
Deze pas is niet alleen interessant voor ons als school. Op vertoon van de pas krijgt uw
kind korting op entree bij bioscopen, theaters, musicals, musea en festivals. Daarnaast
zijn met de pas ook kleding, schoenen, sportartikelen en tijdschriften heel voordelig.
Voor informatie over het eigen gebruik van de CJP Cultuurkaart en de kortingen
verwijzen wij jullie naar CJP.nl. Niet alleen onze leerlingen kunnen profiteren van de
Cultuurkaart, ook de rest van het gezin kan gebruik maken van de vele CJP-kortingen.

Om gebruik te kunnen maken van deze kortingskaart vragen wij jullie om een bijdrage
van €10,50 per leerling. In de komende weken ontvangen jullie per mail een bericht met
de vraag of je wilt deelnemen aan de CJP Cultuurkaart. Via een link kan er dan betaald
worden. De leerling ontvangt dan via de schoolmail een activatiecode om zijn of haar
link te activeren. Let dus goed op de schoolmail!

http://cjp.nl/


NALEVERING BOEKEN 

Zoals eerder bericht hebben we slechts 60% van de hoofdbestelling van schoolboeken
ontvangen voor de start van het schooljaar. Mondjesmaat krijgen we dozen binnen,
maar er moet nog steeds een heleboel binnen komen. Het kost veel werk om het
overzicht te behouden. Wat niet helpt is dat leerlingen hun boeken niet komen ophalen.
Leerlingen krijgen een bericht in It's Learning, maar hebben vaak de meldingen uit
staan. Ook plannen we ophaalafspraken via Somtoday. Dit lijkt beter te werken, maar
ook dan zijn er leerlingen die niet komen opdagen. We willen leerlingen graag oproepen
hier goed op te letten: check of je boekenpakket compleet is, controleer je mail en
Somtoday en kom langs op de afgesproken momenten. 

BOEK IN DE TAS!

De werkgroep taalbeleid werkt op allerlei manieren aan het bevorderen van leesplezier
en -vaardigheden. Een oude tip is hierin handig om te herinneren. Nu de telefoons weer
in de telefoontas opgeborgen worden, is het fijn dat leerlingen iets omhanden hebben in
de vorm van leesvoer wanneer zij eerder klaar zijn met hun werk (opgaven, huiswerk,
toets). Niet alleen tijdens de toetsweek, maar ook tijdens alle tussentijdse toetsen is het
o.a. ook voor de rust in de klas belangrijk dat leerlingen leesmateriaal bij zich hebben.
Ons advies is dan ook een boek mee te nemen naar school! 

OP EXPEDITIE VOOR OPLEIDING EN BEROEP

Alle leerlingen van vmbo 4 zijn naar de Onderwijsbeurs Zuid geweest. Deze beurs biedt
een groot overzicht van opleidingen. Daarnaast zijn er ook (leerwerk-)bedrijven uit
verschillende branches. Hier kun je precies uitzoeken welke studie je moet volgen voor
een bepaald beroep of hoe het is om na je studie binnen die branche aan het werk te
gaan. Het was een leerzaam en interessant bezoek. Leerlingen waren ontzettend actief
en kwamen haast tijd te kort! 



OUDERRAAD

De oudercommissie van Graaf Huyn vormt de verbinding tussen ouders en directie.
Binnen de periodiek te beleggen vergaderingen (5 keer per jaar) worden alle relevante
onderwerpen besproken. De commissie vormt een orgaan waaraan de directie haar
eigen beleid kan toetsen en waarbinnen ouders specifieke aangelegenheden
(bijvoorbeeld dakpanklassen, foodtruck, uitval van lessen. e.d.) aan de orde kunnen
stellen. Het streven is dat alle leerjaren vertegenwoordigd zijn in de oudercommissie.
 
Ouders kunnen onderwerpen waar ze tegenaan lopen mailen naar de oudercommissie
De oudercommissie is te bereiken via het e-mailadres: oc@ghc.nl. Via de nieuwsbrief
van school is te zien welke thema’s er besproken zijn.

De oudercommissie kan nieuwe leden gebruiken. Heb jij interesse in deelname of wil je
vrijblijvend een van de vergaderingen bijwonen, meld je dan aan via het e-mailadres!

Lessenserie 'Frisse start' voor de leerlingen van klas 1 m.b.t. niet drinken van
alcohol en geen drugs gebruiken. Deze lessenserie wordt aangeboden in de
mentorlessen na de herfstvakantie i.s.m. Moti4.
Lessenserie 'Samen fris' voor de leerlingen van klas 2 m.b.t. niet drinken van alcohol
en geen drugs gebruiken. Deze lessenserie wordt aangeboden in de mentorlessen in
het voorjaar i.s.m. Moti4.
Lessenserie 'Goodvibes' voor de leerlingen van klas 3 havo/vwo. Dit zal plaatsvinden
in week 44 i.s.m. onze jeugdpsycholoog en schoolmaatschappelijk werk.
Online ouderavond 'Help mijn kind gaat uit' op 18 oktober 19:00-20:30 uur. Voor
ouders van de bovenbouwleerlingen.
Online ouderavond over gamen op 29 november 19:00-20:30 uur. Voor ouders van
de leerlingen van klas 1 t/m 3.
Online ouderavond over middelengebruik op 7 februari 19:00-20:30 uur. Voor
ouders van de leerlingen van klas 1 t/m 3.

PREVENTIE VANUIT LEERLINGENZORG

Dit schooljaar is preventie een belangrijk speerpunt vanuit de leerlingenzorg. Daarvoor
hebben wij o.a. de volgende preventieve activiteiten ingepland:

Betreffende de online ouderavonden worden aparte uitnodigingen verzonden. Hierin
staat een mogelijkheid tot inschrijving. 

mailto:oc@ghc.nl


Meer info? Volg ons via onze website, Facebook of Instagram! 

GOODVIBES

Na de herfstvakantie (week 44) bieden we de leerlingen van Havo 3 en VWO 3 het
programma GoodVibes aan. GoodVibes is een klassikaal programma dat is ontwikkeld
door professionals die werken met jongeren. Het speelt op een preventieve manier in op
het welzijn van leerlingen.

Waarom?
Tijdens het werken met leerlingen komen regelmatig signalen binnen dat leerlingen
somber zijn, zich afgewezen voelen of zich geremd voelen om hun emoties te delen.
Leerlingen voelen zich down door kleine incidenten en kunnen veelal niet terugvallen op
vriendschappen om deze obstakels te delen. De cijfers van het CBS bevestigen dan ook
dat depressiviteit onder jongeren toeneemt. In plaats van wachten tot de leerling bij ons
is, willen wij middels GoodVibes nog preventiever inzetten op deze signalen. Door dit
klassikale programma maken we verschillende onderwerpen bespreekbaar, doorbreken
we taboes en maken we contactmomenten mogelijk.

Hoe ziet de training eruit?
Tijdens drie bijeenkomsten wordt er op een interactieve manier, die aansluit bij de
belevingswereld van de leerlingen, één thema van verschillende kanten belicht. 
1. Identiteit - Wie ben jij? Wat vind jij belangrijk? Wie in jouw leven zijn belangrijk en
waarom? Wat zijn jouw kwaliteiten?
2. Stemming/welbevinden - Welke gevoelens herken je en hoe? Wanneer heb je die en
wat doe je ermee? Wat helpt (niet)? Er worden handvatten gegeven hoe leerlingen hun
stemming kunnen verbeteren.
3. Relaties – Wat versta jij onder vriendschap? Hoe en wanneer geef jij je grenzen aan?
Waarom wel/niet?

De rol van social media zit door alle drie de bijeenkomsten verweven. Het programma
wordt uitgevoerd door schoolmaatschappelijk werker Nicole Coenraad (Partners in
Welzijn) en jeugdpsycholoog Daphne Clabbers (Centrum voor Jeugd en Gezin) die
verbonden zijn aan Graaf Huyn.

https://www.graafhuyn.nl/
https://www.facebook.com/graafhuyngeleen
https://www.instagram.com/mijnghc/

