
 

 
Amsterdam, 25 april 2019 | Parent Letter VO 2018- 2019 #5 (English text page 3+4) 

 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze ontvangt u de vijfde ouderbrief van het schooljaar 2018-2019. Het bevat belangrijke informatie over 
de planning, de verhuizing naar de Piet Mondriaanstaat en de voorbereiding voor schooljaar 2019-2020. 
 
Verhuizing: extra vakantie: 13 mei eerste lesdag! 
Bijna twee jaar kijken wij uit naar ons nieuwe gebouw en het is bijna zover. Helaas krijgen we eerst nog een 
tegenvaller te verwerken. Zoals u inmiddels weet heeft de aannemer ons geconfronteerd met het feit dat hij 
ook de (uitgestelde) datum van 6 mei niet kan opleveren. Dat betekent dat we die week nog geen leerlingen 
kunnen ontvangen in het nieuwe gebouw. Omdat de oude locaties al ontmanteld zijn betekent dit een paar 
extra vrije dagen voor onze leerlingen. Op 13 mei is de eerste lesdag in ons geheel gerenoveerde 
schoolgebouw aan de Piet Mondriaanstraat 140. Dat betekent dat de leerlingen 4 extra dagen vrij zijn (of/en 
werken aan opdrachten die nog niet zijn ingeleverd in periode 4). We zullen die dagen inhalen op 8, 9 en 10 
juli. Dit zijn dagen die gepland waren als inhaaldagen (en geen lessen). Dit veranderen we naar lesdagen. De 
uitreiking van het verslag (en daarmee de definitieve keuze voor doorstroming) is ook met een week 
uitgesteld naar 11 juli.  In de week van 1 juli vindt officiële opening plaats. We vieren dan ook ons eerste 
lustrum. U ontvangt daarvoor uiteraard een uitnodiging! 
 
Nieuwe lesperiode en lesrooster. 
De leerlingen hebben op donderdag 25 april hun vierde lesperiode afgerond. Groep 9, 10 en 11 deden dat 
met een Exit Point. Ze kregen informatie over het nieuwe gebouw en maakten herinneringen aan het oude 
gebouw. Ze keken ook terug naar de afgelopen periode en ontvingen de (mogelijke) sleutel van het gebouw. 
Let op: vrijdag 26 april is vrij voor leerlingen. Daarna is het vakantie. Op maandag 13 mei start de vijfde en 
laatste lesperiode en het werken met een nieuw ‘big idea’. Alle leerlingen worden om 9.40 uur verwacht in 
het nieuwe gebouw. We starten gezamenlijk in ons nieuwe theater.  
De meeste leerlingen uit de taalklassen stromen door. De leerlingen uit LC2 en LC stromen door naar onze 
nieuwe groepen 10c en 15. Leerlingen hebben hierover een brief ontvangen.  In verband met de verhuizing 
en deze nieuwe klassen volgt er ook een nieuw lesrooster. Vrijdag 26 april staat het nieuwe rooster online. 
Houd het dagrooster goed in de gaten voor eventuele wijzigingen!  
 
Informatie diploma programma’s MAVO, HAVO en IB 
Tijdens de ouderavond op 26 maart jl. vond er een informatiebijeenkomst plaats over de doorstroom naar de 
diploma programma's mavo, havo en IB. Bekijk nog eens alle informatie in deze presentatie: 
https://denise.espritscholen.nl/fileadmin/denise/documenten/Voorlichting_ouders_DP_DENISE.pdf  
De intakes voor groep 12i (pre-IB) zijn inmiddels gestart. Het eerste deel van de intake voor groep 14m 
(MAVO), de Challenge Week, is inmiddels afgerond. Op dit moment wordt het werk beoordeeld. Na de 
meivakantie start deel 2 van de intake (zie brief over intake 14m). De intake voor groep 13h (HAVO) start na 
de meivakantie. Ouders van leerlingen die in aanmerking komen ontvangen na de meivakantie een brief. 
 
Verslag #3 
De komende weken werkt het docententeam verder aan het overzicht van de studievoortgang. Binnen elk 
vak werkt de leerling aan meerdere leerdoelen. 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) en een waardering van de leerhouding (op tijd, huiswerk gemaakt, vragen 
stellen etc). Bij het verslag zit een uitgebreide uitleg over de wijze van beoordelen op DENISE (zie ook 
https://denise.espritscholen.nl/home/nederlands/documenten/). Ga nu al in gesprek met uw zoon/dochter 
over hoe hij/zij ervoor staat. U kunt altijd contact opnemen met de mentor bij eventuele vragen. 
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Oproep van leerlingen uit groep 12i 
Wij zijn leerlingen van groep 12i.  We zijn momenteel bezig met een project voor CAS (Creativity Activity and 
Service).  CAS is een onderdeel van het programma waar we ervaring opdoen buiten de schoolomgeving. 
We hebben besloten om een avond te organiseren waar alle leerlingen van DENISE zich kunnen uitdrukken 
door het gebruik van poëzie en kunst. We willen graag dat leerlingen deelnemen door hun eigen gedichten 
en kunst te maken. Kunstwerken kunnen bestaan uit fotografie, schilderijen, modellen structuur, enz ... Het 
thema van deze avond zal zijn "Familie vormt wie we zijn".  Sommige leerlingen hebben onze posters 
misschien al op school gezien over onze kunstavond, maar om dit goed te laten verlopen, moeten leerlingen 
en ouders samenwerken.  We zouden graag willen dat veel leerlingen deelnemen aan deze kunstavond, en 
we willen ook dat ouders als publiek deze prachtige avond komen bezoeken.  Ouders kunnen meehelpen 
door 's avonds te komen en een bemoedigend publiek te zijn. Ook kunt u als ouder, uw kinderen ook 
stimuleren om deel te nemen om hun artistieke vaardigheden te laten zien. Leerlingen kunnen hun werk 
uploaden op 13, 20 en 27 mei. We hebben een Google-Classroom gemaakt waarmee ze hun werk kunnen 
uploaden, dit is de code: 7h481wj 
Bedankt! Vriendelijke groeten, Joana, Zoe, Cloe en Suha uit groep 12i 
 
Planning 

Meivakantie  vrijdag 26 april t/m vrijdag 10 mei 2019 

Start lesperiode 5  maandag 13 mei: start in nieuwe gebouw Piet Mondriaanstraat 140 

Studiedagen/ 
Hemelvaart 

woensdag 29 mei t/m vrijdag 31 mei 2019 vrij  

2e Pinksterdag  maandag 10 juni 2019 vrij  

Openingsweek  In de week van 1 juli: uitnodiging volgt 

Extra lesdagen  maandag 8 juli t/m woensdag 10 juli 

Verslag #3  Donderdag 11 juli 

Laatste schooldag  Donderdag 11 juli: met alle leerlingen op een leuke locatie in Amsterdam 

Zomervakantie  Vrijdag 12 juli t/m woensdag 28 augustus 2019 

Eerste schooldag  Donderdag 29 augustus 

 
Vragen & opmerkingen 
Als u vragen heeft aan de school neemt u altijd eerst contact op met de mentor. Mocht dat niet tot het 
gewenste resultaat leiden kunt u in contact komen met mij. Mocht u naar aanleiding van de ouderbrief 
vragen hebben dan hoor ik die graag. Ik ben bereikbaar op l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl  
 
Namens het hele lerarenteam en ondersteunende staf, 
Luc Sluijsmans,  
Teamleider Voortgezet Onderwijs   

 

mailto:l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl


 

 
Amsterdam, April 25th 2019 | Parent Letter Secondary 2018-2019 #5 (Nederlandse versie page 1+2) 

 
Dear Parents/Guardians, 
This is the fifth parent letter of the school year 2018-2019. We will inform you about the planning, an update 
about the new school building and the planning for next school year. 
 
Relocation school building: extra vacation & 13 May first lesson day 
We look forward to our new building for almost two years, and it is nearly time. Unfortunately, we first have to 
deal with a setback. As you now know, the contractor has confronted us with the fact that we cannot start 
the (deferred) date of 6 May. This means that we cannot receive any students in the new building that week. 
Because the old locations have already been dismantled, this means a few extra days off for our students. 
On 13 May the first lesson days in our wholly renovated school building at Piet Mondriaanstraat 140 is. That 
means that the student has four extra days off (and/or work on assignments that are not handed in yet). We 
will catch up on those lessons days on 8, 9 and 10 July. These are days that were planned as catch-up days 
(and not lessons). We will change those days to lessons days. The presentation of the report card #3 (and 
thus the final decision for transfer to the next group) has also been postponed by one week to 11 July. 
The official opening will take place in the week of 1 July. We are therefore celebrating our first lustrum. You 
will, of course, receive an invitation for this. 
 
New lesson period and time table 
The students completed their fourth lesson period on Thursday 25 April. Group 9, 10 and 11 did that with an 
Exit Point. They received information about the new building and made memories of the old building. They 
also reflected on the last lesson period and received the key of the new building.  
Note: Friday 26 April is free for students. Then it's vacation. The fifth and final lesson period and a new "big 
idea" will start on Monday 13 May. All students are expected at 9.40 am in the new building. We begin 
together in our new theater. 
Most students from Taalklassen will move to another group. LC2 and LC move on to our new groups 10c 
and 15. Student received a letter about the transfer. Due to the move and these new classes, a new class 
schedule will follow. The new time table will be online on Friday 26 April. Keep an eye on the daily schedule 
for any changes! 
 
Information diploma programs MAVO, HAVO and IB 
During the parents' evening on March 26, an information meeting was held about the transfer to the mavo, 
havo and IB degree programs. Check out all the information in this presentation: 
https://denise.espritscholen.nl/fileadmin/denise/documenten/Voorlichting_ouders_DP_DENISE.pdf 
The intakes for group 12i (pre-IB) have already started. The first part of the intake for group 14m (MAVO), 
Challenge Week, has now been completed. The work is currently being assessed. Part 2 of the intake starts 
after the May vacation (see the letter about intake 14m). The intake for group 13h (HAVO) begins after the 
May holiday. Parents of students who are eligible for this diploma program will receive a letter about this. 
 
Report # 3 
The teachers will continue to work on the overview of study progress in the coming weeks. Within each 
subject, the student works on multiple learning objectives. During the school year, the student receives 1) 
feedback on progress and what can be (even) better 2) an assessment of professional knowledge/skills 
based on work done (levels 1 to 5) and 3) and an assessment of the learning attitude ( on time, doing 
homework, asking questions etc). The report contains a detailed explanation of the method of assessment 
on DENISE (see also https://denise.espritscholen.nl/home/nederlands/documenten/). Talk to your 
son/daughter about how he/she is doing now. You can always contact the mentor with any questions. 
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Request from students group 12i 
We are students in group 12i. We are currently working on a project for CAS (Creativity Activity and Service). 
CAS is part of the program where we gain experience outside the school environment. We have decided to 
organize an evening where all the students of DENISE can express themselves through the use of poetry and 
art. We want students to participate by creating their poems and art. Works of art can consist of 
photography, paintings, model structure, etc ... The theme of this evening will be "Family constitutes who 
we are." Some students may have already seen our posters at school about our art evening, but for this to 
go well, students and parents must work together. We would like many students to participate in this art 
evening, and we also want parents to come and visit this wonderful evening as an audience. Parents can 
help by entering in the evening and being an encouraging audience. As a parent, you can also encourage 
your children to participate to show their artistic skills. Students can upload their work on 13, 20 and 27 May. 
We have created a Google Classroom with which they can upload their work; this is the code: 7h481wj 
Thanks! Kind regards, Joana, Zoe, Cloe and Suha from group 12i 

 
Planning 

May Holiday  Friday 26 April t/m Friday 10 May 2019 

Start lesson period 5  Monday 13 May: start in new Piet Mondriaanstraat 140 building 

Study days / Ascension  Wednesday 29 May to Friday 31 May 2019 free 

2e Pinksterdag  Monday, 10 June 2019 free 

Opening week  Week of 1 July 

Extra lesson days  Monday, July 8 through Wednesday, July 10 

Report # 3  Thursday 11 July: presentation of report # 3 

Last school day  Thursday, July 11: with all students to a beautiful location in Amsterdam to celebrate  
the last day of the school year 

Summer Holiday  Friday July 12i to Wednesday August 28 2019 

First lesson day  Thursday August 29 

 
Questions? 
If you have any questions to the school, please contact the mentor. If that is not satisfying you can email me. 
I can be reached at l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl 

 
On behalf of the whole team of teachers and supporting staff,  
Luc Sluijsmans 
Team Leader Secondary Education 
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