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Aan de leerlingen en aan hun ouder(-s), verzorger(-s), 

 

Doetinchem, 29 juni 2022 

Betreft: TOPPERweek 4 
 

Beste leerlingen, ouder(-s)/verzorger(-s), 
 
Maandag 4 juli start TOPPERweek 4 . Deze laatste week wordt gebruikt voor projecten, excursies, 
bijwerken en de ontwikkelgesprekken. Ook deze keer is er weer een divers programma samengesteld 
voor onze leerlingen.  Hieronder vindt u het programma met toelichting.  
 
Programma klas 1 
Maandag 4 juli   Activiteitendag Sport    Locatie sportveld Rietveld Lyceum 
Dinsdag 5 juli    coachgesprekken     Individuele afspraak met coach 
Woensdag 6 juli   Exact en Technasium    Lokalen en tijden via Zermelo 
Donderdag 7 juli   Cultuurochtend KCM     Lokalen en tijden via Zermelo 
Vrijdag 8 juli    Vakantie! 
Verspreid over de week  Bijwerkmomenten leergebieden  Lokalen en tijden via Zermelo 
Verspreid over de week  Afsluitende activiteiten leergebieden Lokalen en tijden via Zermelo 
* let op: Alle leerlingen zorgen elke dag voor hun eigen eten en drinken! 

Programma klas 2 
Maandag 4 juli   Wereld en Technasium     Lokalen en tijden via Zermelo 
Dinsdag 5 juli    coachgesprekken      Individuele afspraak met coach 
Woensdag 6 juli   Excursie Keulen      Zie brief van 16 juni 
Donderdag 7 juli   Cultuurmiddag KCM     Lokalen en tijden via Zermelo 
Vrijdag 8 juli    Vakantie! 
Verspreid over de week  Bijwerkmomenten leergebieden  Lokalen en tijden via Zermelo 
Verspreid over de week  Afsluitende activiteiten leergebieden Lokalen en tijden via Zermelo 
 
* Let op: alle leerlingen zorgen elke dag voor hun eigen eten en drinken! 

Activiteitendag sport 
In deze topperweek hebben de leerlingen van klas 1 een activiteitendag op maandag 4 juli.  

In de ochtend zijn M1A, M1C, H1A, H1C en V1A aan de beurt. Zij worden om 08:20 omgekleed verwacht en 
zijn rond 11:30 klaar. De middag is voor M1B, H1B, H1D, V1B en V1C. Zij worden om 11:35 omgekleed verwacht 
en zijn rond 14:45 klaar. Kom in sportkleren en vergeet je flesje water niet. 

Deze hele dag vindt plaats op de velden van het Rietveld, waar de leerlingen normaal de 
buitensportlessen hebben. Wij hebben er heel veel zin in en wij hopen jullie ook! 
 
Bijwerkmomenten 
In het rooster staan verschillende bijwerkmomenten in het rooster. Deze bijwerkmomenten staan voor 
alle leerlingen in het rooster. Let op: Niet alle leerlingen hoeven hier aan deel te nemen. Je krijgt van je 
docent van het vak/leergebied te horen of je hier moet zijn en waar je aan moet werken. Neem je 
laptop dus mee.  
Heb je niets gehoord dan hoef je niet te komen.  
 
 
 



 
 
 
Excursie Keulen 
Woensdag 6 juli gaat klas 2 naar Keulen voor de leergebieden Communicatie en Wereld. Lees de brief 
van 16 juni nog eens voor alle extra info. We zijn een lange dag weg. 8:30 op school, rond 21:00 weer 
terug. 
Bij vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: jan-willem.brunsveld@achterhoekvo.nl  
 
Cultuurdag KCM 
Donderdag 7 juli is de Houtkamp cultuurdag 2022. Alle leerlingen krijgen twee workshops aangeboden , 
klas 1 in de ochtend en klas 2 in de middag. Er zijn workshops zoals: acrobatiek, augmented reality, 
beatmaking, etsen, filmtechnieken, pinhole fotografie, podcast maken, poetry slam, slapstick, 
superimpose fotografie en theatersport. Tussen 28 en 30 juni schrijven de leerlingen zich via de site van 
Kleinkunstig – de organisator van deze dag - in voor twee van de workshops. Verdere Informatie over 
inschrijving volgt. 

Overige activiteiten leergebieden 
Naast de grote activiteiten die hierboven zijn genoemd zijn er ook een aantal kleinere activiteiten. Deze 
horen bij leergebieden en staan ook in het rooster voor leerlingen. Het wisselt per vak/leergebied wat 
de activiteit is.  

Ontwikkelgesprekken 
Ook in TOPPERweek 4 worden er weer ontwikkelgesprekken gevoerd tussen coach, ouder(s), 
verzorger(s) en leerling. De ontwikkelgespreksdag staat deze TOPPERweek gepland op dinsdag 5 juli. 
Sommige coaches zullen ook op andere momenten gesprekken plannen, omdat niet alle gesprekken 
op één dag gepland kunnen worden. Het plannen van de gesprekken gebeurt door de coach en zij 
zullen hierover informatie geven.  
In klas 2 zullen niet alle leerlingen een ontwikkelgesprek voeren. De coach stemt met de ouders en 
leerlingen af of er van één van beide kanten behoefte is aan het voeren van een gesprek. Bij de 
afronding van periode 4 en de voorbereiding van de ontwikkelgesprekken zijn onderstaande zaken 
van belang. 
 
Voorbereiding ontwikkelgesprekken 
Uiterlijk 28 juni zullen alle leerlingen in Magister van hun leergebieddocenten feedback hebben 
ontvangen op hun ontwikkeling in de afgelopen periode. Deze feedback zal door de leerlingen, 
samen met de informatie uit de GPL-tool, en het reflectieformulier dat wordt ingevuld,  worden gebruikt 
om hun ontwikkelgesprek van periode 4 voor te bereiden. Als ouder(s)/verzorger(s) heb je ook 
toegang tot de informatie in  Magister en via het leerlingaccount ook tot de GPL-tool. Voor klas 1 is het 
reflectieformulier terug te vinden op Magister. Voor klas 2 is er een speciaal formulier ontwikkeld 
waarmee de brugperiode wordt afgesloten. 
 
Jaarafsluiting 
Veel klassen sluiten in deze laatste weken gezamenlijk het schooljaar af. Dit verschilt per klas en zal niet 
in het rooster worden opgenomen. Uw zoon of dochter weet zelf of en wanneer deze leuke activiteit 
plaatsvindt.  
 
 

Hartelijke groet, 

Jan-Willem Brunsveld 
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