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Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze ontvangt u de vierde ouderbrief van het schooljaar 2017-2018. In deze brief informatie over een 
nieuwe locatie ‘het Buitenhuis’, een nieuwe sportlocatie, het rooster, het Entry Point en belangrijke data. 
 
Leerlingen uit taalklassen (LA, LB en LC) stromen door 
Bij een afronding van een periode wordt in de taalklassen bepaald welke leerlingen doorstromen naar 
een volgende groep. Nagenoeg alle leerlingen gaan naar een volgende taalklas.  

● De leerlingen die in LA zaten gaan naar LB. Dat betekent dat na de herfstvakantie een nieuwe 
klas LA wordt gevormd. Taalklas LA en LB starten na de herfstvakantie in het Buitenhuis (zie 
volgend bericht). 

● De leerlingen die in LB zaten gaan nagenoeg allemaal naar LC. Een enkele leerling gaat naar een 
groep 9, 10 of 12. 

● De leerlingen die in taalklas LC zaten stromen op basis van hun leeftijd, capaciteit en perspectief 
door naar een groep (9, 10, 11, 12, 15 of 16).  

Alle leerlingen zijn geïnformeerd over de doorstroming middels een brief. Een visualisatie van onze 
schoolstructuur en doorstroming naar vervolgonderwijs vindt u op pagina 8 van deze Parent Letter. 
 
Een nieuwe locatie: het DENISE Buitenhuis 
Zoals op de ouderavond aangekondigd starten we per 30 oktober a.s. 
een nieuwe locatie op de Uiterwaardenstraat 60A, 1079 CB Amsterdam 
(zie kaart en foto). Een nieuwe locatie is nodig omdat ons gebouw aan 
de Pieter de Hoochstraat te klein wordt. De locatie is een prachtig 
schoolgebouw met zeven lokalen en een grote buitenruimte. We maken 
er gebruik van tot de oplevering van ons nieuwe gebouw in Nieuw-West 
(voorjaar 2019). De taalgroepen LA en LB krijgen les op deze locatie. De 
overige groepen blijven op de Pieter de Hoochstraat 78 werken. 
Taalklas LA zit van maandag tot en met donderdag in het Buitenhuis. Op vrijdag komt de groep naar 
DENISE. Taalklas LB zit maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in het Buitenhuis. Op woensdag komt 
groep naar DENISE. We zullen op verschillende manieren zorgen dat de verbinding tussen het Buitenhuis 
en de groepen op de hoofdlocatie zo optimaal mogelijk blijft.  
Het programma, lestijden, afspraken en het docententeam voor de groepen in het Buitenhuis blijft 
hetzelfde zoals op DENISE. Naast ondersteunende staf zal de directie van de school ook regelmatig op 
het Buitenhuis aan het werk zijn. Voor vragen kunt u mij bereiken op l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl  
Let op: maandag 30 oktober a.s. worden de leerlingen die in de nieuwe groep LA en LB komen (dus de 
indeling van NA de herfstvakantie) om 8.40 uur verwacht op de Pieter de Hoochstraat 78. De mentoren 
gaan samen met de leerlingen naar het Buitenhuis toe. 
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Een nieuwe sportlocatie (gymles) voor alle groepen 
Per 30 oktober a.s. sporten de leerlingen in Sporthallen Zuid, Burgerweeshuispad 54, 1076 EP 
Amsterdam (zie kaart en foto). Het is een kwartier fietsen vanaf de Pieter de Hoochstraat. Vanuit het 
Buitenhuis is het ongeveer 20 minuten. In het lesrooster is rekening gehouden met de reistijd.  
 

 

 
Een nieuw lesrooster voor alle groepen 
In verband met de start in het Buitenhuis, de nieuwe sportlocatie en een aantal programmatische 
wijzigingen is het lesrooster voor alle groepen gewijzigd. Het nieuwe rooster staat volgende week op de 
website: https://denise.espritscholen.nl/home/students/lesroosters/  
 
Entry Point groep 9, 10 en 11: een nieuwe periode, nieuwe thema's voor het IMYC 
Op 30 oktober is les volgens rooster. Op 31 oktober trappen groep 9, 10 en 11 de nieuwe thema's 
tijdens het entrypoint af in het tropenmuseum. 
 
Praktisch 
Groep 9, 10a en 10b beginnen om 9.40 met een programma op school, zij zullen vervolgens onder 
begeleiding van docenten met de tram naar het Tropenmuseum reizen. Zorg dat uw kind een 
ov-chipkaart met voldoende saldo mee heeft. Rond 15.00 is het tijd om naar huis te gaan, leerlingen 
kunnen vanaf het Tropenmuseum rechtstreeks naar huis of met de docenten met de tram mee terug 
naar school reizen om vanuit daar naar huis te gaan. Er is onderweg geen tijd om lunch/drinken te kopen 
dus zorg dat uw kind voldoende eten en drinken mee neemt. 
 
Groep 11 verzamelt 's ochtends om 9.15 bij het Tropenmuseum, na de workshop reizen zij op eigen 
gelegenheid terug naar school waar ze om 12.30 met een middagprogramma op school starten. Adres 
Tropenmuseum: Linnaeusstraat 2, 1092 CK Amsterdam 
 
Inhoudelijk 
Groep 9 gaat aan de slag met het concept Celebration: There is value in recognising and observing 
special events through ritual.  Leerlingen ontdekken in de tentoonstelling Rhythm & Roots de invloed van 
Afrika op de muziekgeschiedenis en gaan ook zelf aan de slag met  een persoonlijk gedicht op basis van 
een ritme in het kader van the big idea. 
 
Groep 10a en 10b werken rondom het concept Development: Long lasting changes take place slowly 
over time. In het interactieve programma ‘koloniaal verleden in het heden’  staat het Nederlands koloniaal 
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verleden centraal. De VOC, de WIC, de handel in kruiden, specerijen, suiker, de slavernijgeschiedenis en 
de strijd om onafhankelijkheid in Indonesië komen allemaal aan bod. We kijken, luisteren en praten 
samen over de vraag: “wat zien we nu nog steeds in Nederland terug van deze geschiedenis?” 
 
Groep 11 houdt zich bezig met het concept Identity: Our sense of self, and that of others, is continually 
developing through our different interactions and impacts on how we exist in the world.  Zij gaan naar de 
workshop 'Laat zien wie je bent’. Iedereen drukt zijn/haar identiteit uit op een andere manier. In Body Art 
en Fashion Cities Africa ontdek je waarom mensen hun lichaam versieren of kiezen voor bepaalde 
kleding. Wat zegt jouw uiterlijk over jou? Geïnspireerd door portretten uit het museum gaan leerlingen zelf 
aan de slag. Samen met  klasgenoten maken ze een portret waarop ze laten zien wie ze zijn en wat voor 
hen belangrijk is in het kader van hun big idea. 
 
Entry Point Group 15 + 16 
Voor het Entry Point van groepen 15 en 16 zullen er 3 godshuizen bezocht worden. Eerst naar de oudste 
kerk van Amsterdam (de Oude Kerk), dan naar het museum  "Onze Lieve Heer op Solder" en tenslotte 
naar de boeddhistische Hu Hei Tempel op de Zeedijk. Tijdens de workshop zullen de leerlingen ook 
werken aan een project over een huis of gebouw dat belangrijk is in hun leven. Door reflectie in dit project 
zullen de leerlingen hopelijk meer zelfinzicht ontwikkelen. Start 8.40 uur op school. 
 
Power Hour groep 11 + 12 - website 
Zoals in de vorige Parent Letter gemeld werken leerlingen in groep 11 en 12 aan een eigen 
onderzoeksproject. Er geldt hiervoor een stappenplan en criteria. Meer informatie staat op een speciale 
leerlingenwebsite over het Personal Project. De wesbite is: bit.ly/PH-denise De leerling moet inloggen 
met het eigen DENISE-account. 
 
Spaans in groep 11 
Leerlingen uit groep 11 die Spaans voor gevorderden willen volgen kunnen daarmee na de herfstvakantie 
starten op dinsdag 3e uur en donderdag 3e uur. Het 2e uur op donderdag is zelfstandig (voorbereiding). 
De lessen Spaans komen in de plaats van het Power Hour / Personal Project.  
 
Belangrijke data 

● Vrijdag 20 oktober: studiedag docenten - leerlingen VRIJ 
● Maandag 22 oktober - vrijdag 27 oktober: HERFSTVAKANTIE 
● Maandag 30 oktober: start school 
● Dinsdag 31 oktober: Entry Point periode 2 (zie informatie in deze brief) 
● 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.nl 
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Dear Parents/Guardians, 
This is the third Parent Letter of the school year 2017-2018. We would like to inform you about a new 
location ‘het DENISE Buitenhuis’, the new sport accommodation, changes to the class schedule, the 
Entry Point and some important dates.  
 
Transfer of language class students (LA, LB and LC)  
At the end of a period, the language classes determine which students will go to a next group. Almost all 
students go to a next language class. 

● The students who were in LA go to LB. This means that after the autumn holiday a new class LA 
will be formed. Language classes LA and LB start after the autumn holiday in ‘DENISE 
Buitenhuis’ (see next message). 

● Most of the students who were in LB will go to LC, a few to group 9, 10 or 12. 
● The students who were in language class LC go to a group (9, 10, 11, 15 or 16), based on their 

age, capacity and perspective. 
All students have been informed about the changes. A graphic of our school structure and the transfer to 
further education can be found on page 8 of this Parent Letter. 
 
A new location: DENISE Buitenhuis 
As announced at the parent evening we begin classes at a new 
location on October 30th; Uiterwaardenstraat 60A, 1079 CB 
Amsterdam (see map and photo). A new location is necessary because 
our building at the Pieter de Hoochstraat is too small. The new location 
is a beautiful school building with seven classrooms and a big outdoor 
area. We will use this location until the completion of our new building 
in New West (spring 2019). The language groups LA and LB will have 
their lessons at this location. The remaining groups will stay at Pieter de 
Hoochstraat 78. Language class LA will be at DENISE Buitenhuis from Monday until Thursday. On Friday 
the group is at DENISE. Language class LB is at DENISE Buitenhuis on Monday, Tuesday, Thursday and 
Friday. On Wednesday, the group is at DENISE. We will ensure that contact between DENISE Buitenhuis 
and the groups at the main location is as good as possible. 
The program, school schedule, appointments and the teaching team for the groups at DENISE 
Buitenhuis will remain the same. Not only the teachers, but also the support staff and the board of the 
school will be at DENISE Buitenhuis on a regular basis. For questions, please contact me 
at:l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl.  
Note: On Monday October 30th the students of the new groups LA and LB (the groups as they are after 
the autumn holiday) are expected at Pieter de Hoochstraat 78 at 8.40pm. The mentors and the students 
will go to DENISE Buitenhuis together. 
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A new sport location (gymnastics) for all groups 
Until October 30th the students will do P.E. at Sporthallen Zuid, Burgerweeshuispad 54, 1076 EP 
Amsterdam (see map and photo). It’s 15 minutes by bike from Pieter de Hoochstraat and about 20 
minutes from DENISE Buitenhuis. The schedule takes travel time into account. 
 

 

 
A new class timetable for all groups 
Due to some of the classes being at DENISE Buitenhuis, the new sports location and a number of 
programme changes, there are some changes to class timetables for all groups. Nex week the new 
schedule will be online on our website: https://denise.espritscholen.nl/home/students/lesroosters/ 
 
Entry Point 31 October group 9, 10 and 11 
On Monday 30th October a new period with new big ideas for the Middle Years classes will start. We will 
kick off the new big ideas at the Tropenmuseum during the entry point on Tuesday 31th October. 
 
Practical: 
Monday 30 October students follow the timetable as planned. On Tuesday October 31 October Groups 
9, 10a and 10b start at 9.40 with a program at school, they will then, accompanied by teachers, travel to 
the Tropenmuseum by tram. Make sure your child has an OV-chipcard with sufficient balance. Around 
15.00 it is time to go home, students can travel back home directly or travel back to school with the 
teachers by tram. Make sure your child packs enough food and drinks for the day since there will be no 
possibility of buying it on the go. 
 
Group 11 gathers at 9.15 at the Tropenmuseum, after the workshop they return to school independently 
where they are expected at 12.30 for the afternoon activities. Address tropenmuseum: Linnaeusstraat 2, 
1092 CK Amsterdam. 
 
What are we going to do? 
Group 9 starts with the big idea Celebration: There is value in recognizing and observing special events 
through ritual. Students discover the influence of Africa on musical history in the Rhythm & Roots 
exhibition, and will write a personal poem based on a rhythm within the context of the big idea 
 
Group 10a and 10b work around the big idea Development: Long-lasting changes take place slowly over 
time. The interactive program 'colonial past in the present' revolves around the Dutch colonial past. The 
VOC, the WIC, the trade in herbs, spices, sugar, slavery history and the struggle for independence in 
Indonesia are all discussed. The focus lies with our everyday surroundings: "What do we still see in the 
Netherlands from this history?” 
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Group 11 will look at the theme Identity: Our sense of self, and that of others, is continually developing 
through our different interactions and impacts on how we exist in the world. Everyone expresses his / her 
identity in a different way. In Body Art and Fashion Cities Africa you will discover why people decorate 
their body or choose certain clothes. What does your appearance say about you? Inspired by portraits 
from the museum, students will help each other to make a portrait showing who they are and what 
matters to them. 
 
Entry Point group 15 + 16 October 31th 
For the entry point of the second unit groups 15 and 16 will be visiting three different houses of worship. 
Starting in the oldest church of Amsterdam (Oude Kerk), then onwards to the museum "Onze Lieve Heer 
op Solder" and finishing in the buddhist Hu Hei Temple on the "Zeedijk". During this workshop the 
students will also be working on a project about a house or building that has importance in their own 
lives. Through reflection during this project a better understanding of themselves is hoped to be 
achieved. Start 8.40pm at school. 
 
Power Hour group 11 + 12 - website 
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. The website is: bit.ly/PH-denise The student has to login with their own DENISE  account.  
 
Spanish group 11 
Students from Group 11 who want to follow Spanish for advanced can start after the autumn holiday on 
Tuesday the 3th hour and Thursday the 3st hour. The 2nd hour on Thursday is for preparation. The 
Spanish lessons will replace of the Power Hour / personal project. 
 
Important data 

● Friday, 20 of October: Study Day Teachers - Students FREE 
● Monday 22 October - Friday 27 October: Autumn Holiday 
● Monday 30 October: start school 
● Tuesday 31 October: Entry Point period 2 (see information in this letter) 
● 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. Beemster a.beemster@denise.espritscholen.nl  

LC  Ms. Kroese m.kroese@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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