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Bijlage: toelichting beoordelen op DENISE 

 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze ontvangt u de derde ouderbrief van het schooljaar 2017-2018. U leest over het schoolkamp en 
een vooruitblik op de afronding van de eerste lesperiode. Ook informeren we u over het in kaart brengen 
van de studievoortgang, het Power Hour (groep 10, 11, 12, 15 en 16) en een aantal belangrijke data. 

 
Terugblik schoolkamp Terschelling 
Van 2 tot en met 6 oktober jl. verplaatste onze school zich 
naar Terschelling. Het schoolkamp is een belangrijk moment 
in het schooljaar. Wij hopen dat uw zoon of dochter terugkijkt 
op een fijne tijd in een mooie omgeving. Wij als team kijken in 
ieder geval met plezier en trots terug op geslaagde dagen. 
Voor veel leerlingen was Terschelling een ware ontdekking. Er 
zijn vriendschappen gesloten, er is gedanst, ontdekt, gefietst 
en er is veel lol gemaakt. De leerlingen hebben elkaar beter 
leren kennen. Ieder schooljaar proberen we het schoolkamp 
te verbeteren. Mocht u nog tips hebben of andere (positieve) 
opmerkingen hebben dan horen wij dat heel graag. U kunt ze 
mij mailen naar l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl  
 
Power Hour 
Leerlingen van groep 10a/b, 11, 12, 15 en 16 hebben 3 uur per week ‘Power Hour’(dinsdag 2e en 
donderdag 2e/3e). Deze uren zijn bedoeld om naast het reguliere lesprogramma extra onderdelen toe 
toe voegen. Vanaf dinsdag 10 oktober a.s. ziet de invulling er als volgt uit: 
 

Groep  Programma  Uitleg 

10A  Frans  t/m 22 februari 2018 volgen de leerlingen lessen in de Franse taal. 
In de tweede helft van het jaar krijgen de leerlingen Spaanse les. 

10B  Spaans  t/m 22 februari 2018 volgen de leerlingen Spaans. In de tweede 
helft van het jaar krijgen de leerlingen Franse les. 

11 
Personal Project 

Leerlingen gaan aan de slag met een eigen  onderzoeksproject. Er 
geldt hiervoor een stappenplan en criteria. Meer informatie volgt 
via een speciale leerlingenwebsite over het Personal Project. 12 

15 + 16  Ondersteuning   Leerlingen krijgen drie uur extra taalondersteuning in het kader van 
de aansluiting op een Diploma Programma of MBO-route.  

 
NB: leerlingen die vorig jaar Spaans in groep 10 hebben gevolgd kunnen dit jaar uren Spaans voor 
gevorderden volgen. De betreffende leerlingen worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de tijd en plek. 
 
Exit Point: afronding eerste periode van zes lesweken 
Op donderdag 19 oktober a.s. vindt het Exit Point plaats. De leerlingen hebben die dag zes weken les 
gehad. Alle groepen (met uitzondering van groep 14) staan die dag stil bij wat er in de afgelopen periode 
is bereikt. Ook blikken ze vooruit op wat beter kan/moet in de volgende periode. Groep 9, 10a, 10b en 
11 blikken terug aan de hand van het IMYC-thema Balance (G9), Community (g10) of Renewal (G11) (zie 
ook onze website/IMYC). Groep 12, 15 en 16 gaan aan het werk met een reflectieopdracht. De 
taalklassen reflecteren op hun voortgang van de taalverwerving aan de hand van hun taalportfolio. Op 20 
oktober is een vrije dag en start de herfstvakantie. Op 30 oktober a.s. volgt het Entry Point. Die dag start 
de tweede lesperiode. 
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Studievoortgang leerling in beeld 
Op de ouderavond van 13 september jl. hebben de mentoren toegelicht hoe DENISE de studievoortgang 
van leerlingen in kaart brengt. Binnen elk vak werkt de leerling aan meerdere leerdoelen. Leerdoelen 
maken duidelijk welke kennis, vaardigheden en leerhouding voor een vak belangrijk is.  
Gedurende het schooljaar krijgt de leerling 1) feedback over de voortgang en wat (nog) beter kan 2) een 
waardering van vakkennis/vakvaardigheden op basis van gemaakt werk (level 1 t/m 5) en 3) een 
waardering van de leerhouding (op tijd, huiswerk gemaakt, vragen stellen etc). Op 8 december volgt een 
eerste uitgebreid verslag over de voortgang. Op de ouderavond in januari 2018 kunt u met drie docenten 
in gesprek gaan over de voortgang naar aanleiding van het verslag. De bijeenkomst wordt ook gebruik 
om te bespreken welk diploma programma in bereik ligt. Regelmatig houden de leraren een 
leerlingbespreking over de studievoortgang van het leren. We bespreken de aanwezigheid, gedrag en 
leerprestaties. In sommige gevallen is er een reden om ouders al eerder te spreken over de voortgang. In 
dat geval neemt de mentor contact op via mail/telefoon voor een gesprek op school. In de bijlage van 
deze Parent Letter vindt u de volledige toelichting over de beoordeling op DENISE. 
 
Extra studiebegeleiding 
Een aantal leerlingen heeft aan de mentorlessen en de reguliere lessen te weinig steun om werk in de les 
en thuis te organiseren. Denk aan plannen, huiswerk maken, werk (op tijd) inleveren en vragen 
leren/durven stellen. Vanaf maandag 16 oktober a.s. bieden we daarom op maandag het 1e uur (8.40 - 
9.30 uur) een extra uur studiebegeleiding aan. Voor een aantal leerlingen is het gezien de studie- 
voortgang verplicht om deel te nemen. De mentoren lichten de leerlingen en hun ouders daarover in. 
 
Op tijd komen / absentie / verlof 
Naast het (huis)werk maken is aanwezig zijn op school en op tijd in de les komen een belangrijk 
voorwaarde om stappen te zetten in het leerproces. We constateren dat een aantal leerlingen structureel 
te laat komt. U kunt dat in Magister zien (via inlog zoon/dochter). Mentoren voeren gesprekken met 
leerlingen die moeite hebben om op tijd te komen of vaak afwezig zijn. Mogelijk wordt u ook benaderd 
door de mentor voor een gesprek. Bij 16 lessen absent of te laat binnen vier weken maken we melding 
bij de Leerplicht. De leerplichtambtenaar roept de leerling en ouder(s) dan op voor een gesprek.  
Als uw zoon of dochter ’s ziek is belt u elke dag tussen 07.30 en 8.30 uur met de school via 020 - 
4802700 totdat hij/zij weer beter is en weer naar school kan komen. Bij 4 ziekmeldingen in 3 maanden 
tijd en/of een week lang ziek zijn, wordt een melding bij de schoolarts gedaan. Daarnaast wil ik u wijzen 
op het volgende. In het jaaroverzicht staan alle vakanties vermeld. Houd er rekening mee dat er nooit 
verlof wordt verleend aansluitend aan vakanties. Verlof-aanvragen dient u, indien mogelijk, minimaal twee 
weken van te voren in door middel van het verlofformulier  (zie website DENISE of bij de receptie). 
 
Belangrijke data 

● Donderdag 19 oktober: Exit Point periode 1 
● Vrijdag 20 oktober: studiedag docenten - leerlingen VRIJ 
● Maandag 22 oktober - vrijdag 27 oktober: HERFSTVAKANTIE 
● Maandag 30 oktober: Entry Point periode 2 
● Maandag 13 november: SOUNDING BOARD EVENING 
● Vrijdag 8 december: leerling ontvangt Verslag #1 
● Donderdag 14 december: Exit Point periode 2 
● Vrijdag 15 december: WINTERONTBIJT met de hele school 
● Maandag 18 december - vrijdag 6 januari: wintervakantie (let op: 3 weken!) 
● Maandag 9 januari: Entry Point periode 3 
● Woensdag 17 januari: nieuwjaarsborrel ouders en 10 minutengesprekken (met max. 3 docenten) 
● Donderdag 25 januari: ouderavond over schoolkeuze (ouders van leerling gr11, 12, 15, 16 & 17) 

 
Vragen 
Als u vragen heeft over uw zoon/dochter neemt u altijd eerst contact op met de mentor, zie gegevens op 
pagina 5. Mocht u naar aanleiding van de ouderbrief vragen hebben dan hoor ik die graag. Dank!  
 
namens het hele lerarenteam en ondersteunende staf een hartelijke groet, 
Luc Sluijsmans, Teamleider VO, l.sluijsmans@denise.espritscholen.n 
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Attached: Explanation Assessment at DENISE 
  
Dear Parents/Guardians, 
This is the third Parent Letter of school year 2017-2018. We inform you about the school camp, the 
Power Hour (groups 10, 11, 12, 15 and 16), the completion of the first six weeks of schools, the 
monitoring of study progress and some important data. 
 
School camp Terschelling 
From 2 till 6 October, our school “moved” for one 
week to Terschelling. The school camp is an important 
moment at the beginning of the school year. We hope 
your son or daughter enjoyed their stay in this beautiful 
setting. We as a team had a great time and think this 
week was a success. For many students, Terschelling 
was a new journey. Students made new friends, 
danced, discovered, cycled and had lots of fun. The 
students got to know each other better. Every school 
year we try to improve the organisation of the school 
camp. If you have any feedback, positive or 
constructive, do not hesitate to send it to us at 
l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl 
 
Power Hour 
Group 10a /b, 11, 12, 15 and 16 students will attend the ‘Power Hour’. These hours, 3 per week, are 
intended to add content to the regular lesson program (Tuesday 2 and Thursday 2/3). From Tuesday 
October 10th the program of Power Hour is as followed: 
  

Group  Program  Explanation 

10A  French  Until February 22, 2018, the students follow French language. In the 
second part of the School Year these student will follow Spanish lessons. 

10B  Spanish  Until February 22, 2018, the students follow Spanish. In the second part 
of the School Year these student will follow French lessons. 

11  Personal 
Project 

Students will start their own research project. They follow a certain 
roadmap and will be assessed on several criteria. More information is 
available through a special student website about the Personal Project. 12 

15 + 16  Support  Students will receive additional language support for three hours as part 
of the preparation for the Diploma Program or MBO route. 

 
NB: Students who followed Spanish in Group 10 last year can follow Spanish for advanced courses this 
school year. Those students will be informed as soon as possible about the start, time and place. 
  
Exit Point: completion of the first six weeks of schools 
On Thursday, October 19th, the Exit Point will take place. The students will finish their first six weeks of 
school. All groups (except group 14) reflect on the activities they conducted in the past weeks. They also 
determine new learning goals for the subsequent school weeks. Groups 9, 10a, 10b, 11 look will finish 
their IMYC theme Balance (G9), Community (G10) or Renewal (G11) (see also our website/IMYC). Groups 
12, 15 and 16 are going to work with a reflection assignment. The Language classes LA, LB en LC 
reflect on their progress in language acquisition based on their language portfolio. October 20th is a free 
day and 21th start the autumn holiday. On October 30th, the Entry Point will take place. 
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The monitoring of study progress 
During the Parent Evening on September 13th, the mentors explained how the teachers assess 
students. During the school year, the subject teachers will each assess on the different learning goals. 
These learning goals will tell the student what knowledge, skills or approaches to learning are needed for 
each subject. At December 14th every student will get their Report Card with all the information about 
the study progress. On the Parent Evening of January 2018 parents and students will discuss the goals 
that may have achieved already and the ones the student still needs to work on. The meeting will also be 
used to discuss the diploma program options and what is needed for a feasible choice. Teachers 
regularly discuss the progress of learning of each student. The teacher team discusses the presence, 
behavior and learning performance of each student. As a result the mentor talks to students when an 
improvement is needed. In some cases parents are also invited. The mentor will contact the parents by 
mail/phone for a meeting at school. In the attachment of this Parent Letter you will find the full 
explanation of the assessment on DENISE. 
  
Additional study guidance 
Some students experience too little support from the mentor lessons and regular classes to organize 
their work in class. For example, regarding the making of study plans, organising homework, handing in 
work (on time) and learn to ask questions during lessons. Until Monday, October 16th, we therefore will 
offer an additional hour of study guidance. It will be every Monday, 1st hour (8.40 - 9.30am). For a 
number of students the extra support is mandatory as the progress of achieving learning goals at the 
minimum level is necessary. In that case the mentors will inform the students and their parents. 
  
On time / absence / leave 
In addition to organising (home) work, the attendance of lessons (on time) is an important condition for 
taking steps in the learning process. Some students are structurally late in class. You can check this 
information in Magister (via login son / daughter). Mentors talk with students who are struggling to get on 
time or often absent. The mentor informs also parents. In case 16 lessons absent or late within four 
weeks we will report to ‘Leerplicht’. The apprenticeship officer then invites the student and parent(s). If 
your son or daughter is ill, please call the school every day between 07.30 and 08.30 am at 
020-4802700 until he/she is able to return to school. In case of 4 sickness reports in 3 months time and 
/ or one week of sickness the school doctor will be informed. Finally, I would like to address the following. 
In the year planning on our website you will find all dates of the school holidays. Please note that no leave 
is granted in conjunction with holidays. Leave requests should be completed at least two weeks. For this 
form see DENISE website or at the reception or on the website. 
  
Important data 

● Thursday 19 October: Exit Point period 1 
● Friday, 20 of October: Study Day Teachers - Students FREE 
● Monday 22 October - Friday 27 October: Autumn Holiday 
● Monday 30 October: Entry Point period 2 
● Monday 13 November: SOUNDING BOARD EVENING 
● Friday 8 December student will receive Report Card #1 
● Thursday 14 December: Exit Point period 2 
● Friday 15 December: WINTER BREAKFAST with the whole school 
● Monday 18 December to Friday 6 January: Winter Holiday (please note: 3 weeks!) 
● Monday 9 January: Entry Point period 3 
● Wednesday 17 January: New Year's Reception parents and 10 minute talks (max 3 teachers) 
● Thursday 25 January: Parent Evening School Choice (parents groups 11, 12, 15, 16 and 17) 

   
Questions 
If you have any questions about your son / daughter, always contact the mentor first (see information on 
page 5). If you have questions in response to the parent letter I would like to hear them. Thanks! 
  
On behalf of the entire teacher team and support staff,  
kind regards, 
Luc Sluijsmans, Team Leader VO, l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl 
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E-mail address mentor school year 2017-2018 
 

Group  Mentor 

LA 
Ms. de Jong m.dejong@denise.espritscholen.nl  

Ms. van der Geest p.vandergeest@denise.espritscholen.nl 

LB 
Ms. Kroese m.kroese@denise.espritscholen.nl 

Ms. Franken y.franken@denise.espritscholen.nl  

LC  Ms. Beemster a.beemster@denise.espritscholen.nl  

9 
Ms. Sieffers l.sieffers@denise.espritscholen.nl  

Mr. van Schie m.vanschie@denise.espritscholen.nl  

10a 
Ms. Gloerich s.gloerich@denise.espritscholen.nl  

Mr. Zuurendonk b.zuurendonk@denise.espritscholen.nl  

10b 
Ms. Klok e.klok@denise.espritscholen.nl  

Mr. Achtitah s.achtitah@denise.espritscholen.nl  

11 
Ms. Vervenne m.vervenne@denise.espritscholen.nl  

    Mr. Veenstra e.veenstra@denise.espritscholen.nl  

12 
Ms. Achterbergh m.achterbergh@denise.espritscholen.nl  

Ms. Lustenhouwer s.lustenhouwer@denise.espritscholen.nl  

14  Mr. Kraaijpoel r.kraaijpoel@denise.espritscholen.nl  

15 
Ms. ten Cate p.tencate@denise.espritscholen.nl  

Mr. Blinko p.blinko@denise.espritscholen.nl  

16 
Ms. Couprie m.couprie@denise.espritscholen.nl  

Mr. Laarhoven b.laarhoven@denise.espritscholen.nl  
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