
 

Mededelingen OSG de Hogeberg – 28 juni 2019 
 
In dit mededelingenblad vindt u informatie over 
 

• Informatie diploma-uitreiking 

• Inleveren boeken 

• Laatste schoolweek 

• Activiteitendag 

• Benoemingen 

• Learning portal 

 

Informatie diploma-uitreiking havo/vwo 
 

- De diploma-uitreiking van de leerlingen van de havo/vwo  

examenkandidaten zal plaatsvinden op woensdag 3 juli om 19:00 uur in de 

Evenementenhal Texel op de Krim. Let op: De leerlingen worden op 

dinsdag 2 juli om 14:00 uur op school verwacht om samen met hun 

coach de cijfers en het diploma te controleren. De officiële uitnodiging en 

het programma ontvangt u 28 juni, zodra de definitieve cijfers van het tweede 

tijdvak bekend zijn. 

 
Informatie diploma-uitreiking vmbo/mavo 
 

- De diploma-uitreiking van de leerlingen van de vmbo/mavo 

examenkandidaten zal plaatsvinden op donderdag 4 juli om 19:00 uur in de 

Evenementenhal Texel op de Krim. Let op: De leerlingen worden op 

woensdag 3 juli om 14:00 uur op school verwacht om samen met hun 

coach de cijfers en het diploma te controleren. De officiële uitnodiging en 

het programma ontvangt u 28 juni, zodra de definitieve cijfers van het tweede 

tijdvak bekend zijn. 

Laatste schoolweken onderbouw (klas 1,2 en 3 h/v) 
 
 Week 1 juli – 4 juli: les volgens het rooster, vrijdag 5 juli activiteiten dag 
 georganiseerd door de sectie LO 
 Week 8 juli – 12 juli: leerlingen lesvrij (oproepbaar voor inhaalwerk), 12 juli 
 ophalen van het rapport bij de coach 
 
Laatste schoolweken bovenbouw 
 
 Week 1 juli – 4 juli: vmbo/mavo ’s ochtends les volgens rooster, ’s middags 
 zomerschool, havo/vwo ’s: ochtends zomerschool of inhaalwerk. 4 juli: vanaf 
 10.00  uur herkansingen. 5 juli: activiteitendag. 
 Week 8 juli – 12 juli: leerlingen lesvrij, 9 juli boeken inleveren, 12 juli 9.00 uur 
 rapport ophalen bij de coach 
 
 



 

 
 

Activiteitendag  
 

- Op vrijdag 5 juli staat de activiteitendag op de planning, de leerlingen hebben 

zich opgegeven, zijn ingedeeld en hierover geïnformeerd. Hieronder de 

activiteiten en locaties. 

 

Activiteit Tijd Plaats Meenemen als je actief 
meedoet 

Bakken met 
Brenda 

van 10.00 
uur 

OSG D&P lokaal   

boogschieten van 9.00 
tot 11.00 
uur 

Schietcentrum 
Odysseus Den Burg  

  

boogschieten van 11.00 
tot 13.00 
uur 

Schietcentrum 
Odysseus Den Burg  

  

boogschieten van 
13.30.00 
tot 
15.30uur 

Schietcentrum 
Odysseus Den Burg  

  

dauwtrappen van 5.00 
uur tot 
7.00 uur 

hoofdingang OSG goede kleding/stevige 
wandelschoenen 

golfen van 9.30 
tot 11.30 
uur 

golfschool de 
Texelse bij de Krim 

gepaste kleding 
/schoenen met platte 
zolen 

golfsurfen 1 aanwezig 
11.15 uur 

golfsurfschool Texel 
(linksaf) bij Paal 17 

zwemkleding/handdoek 

golfsurfen 2 aanwezig 
12.15 uur 

golfsurfschool Texel 
(linksaf) bij Paal 17 

zwemkleding/handdoek 

Grimeren van 9.00 
tot 11.00 
uur 

OSG hal entree   

Hip Hop va 12.30 
tot 14.30 
uur 

Spiegelzaal Sporthal 
Ons Genoegen 

sportieve kleding 

Klimpark van 9.00 
tot 11.00 
uur 

Klimpark de Krim sportieve kleding/ 
goede schoenen 

loopfiets 1 van 9.00 
tot 11.00 
uur 

De verrassing 
Bijenkorfweg 
Oosterend 

sportieve kleding/ 
goede schoenen 

loopfiets 2 van 11.00 
tot 13.00 
uur 

De verrassing 
Bijenkorfweg 
Oosterend 

sportieve kleding/ 
goede schoenen 



 

loopfiets 3 van 13.30 
tot 15.30 
uur 

De verrassing 
Bijenkorfweg 
Oosterend 

sportieve kleding/ 
goede schoenen 

paal9 suppen 1 van 9.00 
tot 11.00 
uur 

Surfcenter Paal 9 zwemkleding/handdoek 

paal9 suppen 2 van 11.00 
tot 13.00 
uur 

Surfcenter Paal 9 zwemkleding/handdoek 

parcours 
militair 

van 9.30 
tot 11.30 
uur 

Trap van de Slufter kleding die vies mag 
worden / handdoek / 
fles water 

pizza / kaars 
maken 1 en 2 

van 9.00 
tot 11.00 
uur 

De Bonte Belevenis 
Den Hoorn 

  

plantenbak 
maken / vullen 

van 10.00 
tot 12.00 
uur 

Kwekerij Halsema 
Gerritslanderdijkje 

(fiets)tas / rugzak 

SuppXXL/rafte
n 1 

verzamele
n 9.15 uur 

Zandbank (rechtsaf 
Paal17 

zwemkleding/handdoek 

SuppXXL/rafte
n 2 

verzamele
n 10.45 uur 

Zandbank (rechtsaf 
Paal17 

zwemkleding/handdoek 

Survival van 9.00 
tot 11.00 
uur 

Bloem en Bos, 
Gerritslanderdijkje 2 

sportieve kleding/ 
goede schoenen 

tennis 
beginners 1 

van 9.00 
tot 11.00 
uur 

Deuce, Den Burg sportkleding/schoenen 
met platte zool 

tennis 
beginners 2 

van 11.00 
tot 13.00 
uur 

Deuce, Den Burg sportkleding/schoenen 
met platte zool 

Voetbaltoernoo
i 

van 10 uur 
tot 12 uur 

TX94 Den Burg sportieve kleding 

zwemmen van 10.00 
tot 12.00 
uur 

Calluna zwemkleding/handdoek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Inleveren boeken 9 juli 2019 
 

- Hierbij het schema voor het inleveren van de boeken, een instructie zal apart 

verstuurd worden naar de leerlingen. 

  klas  locatie  tijd  

  alle examenklassen      Centrale hal       10.00 uur tot 13.00 uur 

       

  Mavo 3  Centrale hal       10.00 uur tot 10.10 uur 

  V4a  Centrale hal       10.10 uur tot 10.25 uur 

  V5a  Centrale hal     10.25 uur tot 10.40 uur 

  H4  Centrale hal     10.40 uur tot 12.00 uur 
 

 

 

Benoemingen 
 
In de afgelopen periode is de schoolleiding samen met diverse 
benoemingsadviescommissies druk bezig geweest met het invullen van vacatures in 
het nieuwe schooljaar. Een aantal benoemingen kunnen we alvast melden: 

• Alex de Haan is benoemd als docent ICT. Hij zal de lessen in de onderbouw 
verzorgen. Hij blijft voor 0,4 fte roostermaker en zal zich voornamelijk richten 
op het maken van de periode-roosters en het jaarrooster. 

• Angelica Sundin wordt dagroostermaker. Zij blijft daarnaast coördinator 
mediatheek, respect en mediawijsheid.  

• Maaike Zijm neemt de projectrol van digi-ambasseur op zich . 
• Kirsten Post blijft bij ons als docente wiskunde en zal samen met Just Heinis 

een rol krijgen in het rekenbeleid.  
• Remkje Visser is onze nieuwe taalcoördinator. 
• Simone Dros gaat het team dyslexiecoaches versterken. 
• Peter Pedersen komt weer terug naar de OSG als docent wiskunde in het 

team bovenbouw havo/vwo. 
• Anjo Stolk zal de functie van decaan vmbo-mavo gaan bekleden. 
• Jiska Evers is benoemd als 1e graads docent Engels. 

Helaas gaat onderwijsassistente Sayonara ons verlaten. Zij gaat een studie 
bestuurskunde volgen aan de UvA.  
De procedures voor de functies van teamleider lopen nog. In de laatste schoolweek 
hopen we u te informeren over de benoemingen.  
Hoewel er wel al gesprekken lopen zijn we zijn nog opzoek naar docenten Economie, 
Nederlands, Wiskunde, BINASK en Engels. Het actuele lijstje staat op de website. 
Mocht u nog tips hebben meld dit dan bij Corrie Eriks c.eriks@dehogeberg.nl  
 
Bericht over de learning portal 
In februari heeft de schoolleiding u bericht over het stoppen met de Portal van 
Kunstkapskolan. Er was intresse in een nieuwe Portal van Magister ME. Op de 
ouderavond van 25 juni is toegelicht wat de stand van zaken is en hoe we verder 
willen gaan.  

mailto:c.eriks@dehogeberg.nl


 

 
 
 
 
Een groep docenten heeft gedegen onderzoek gedaan naar een nieuwe Learning 
Portal en een advies uitgebracht naar de schoolleiding. Dit advies werd samengevat 
in een kort filmpje getoond op de ouderavond en is terug te zien via deze 
link https://youtu.be/7Zc72QcapOA  
 
 
De schoolleiding heeft besloten het advies op te volgen en niet overhaast te starten 
met een nieuwe Portal, maar tijd te nemen om een goede keuze te maken om 
zodoende een nieuwe Portal duurzaam te implementeren in de organisatie.   
 

 

https://youtu.be/7Zc72QcapOA

