
 

 
Amsterdam, 21 mei 2019 | Parent Letter VO 2018- 2019 #6  / (English text page 3+4) 

 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze ontvangt u de zesde ouderbrief van het schooljaar 2018-2019. Het bevat belangrijke informatie over 
de planning, de verhuizing naar de Piet Mondriaanstraat en de voorbereiding voor schooljaar 2019-2020. 
 
Het nieuwe gebouw!! 
Het was vorige week een bijzondere en 
spannende dag voor leerlingen, ouders, 
personeel en iedereen die betrokken is 
bij DENISE. Vanaf nu leren alle leerlingen 
van onze basisschool, voortgezet 
onderwijs en taalklassen in één school. 
In de afgelopen jaren zijn er ontelbare 
keuzes gemaakt over de inrichting van 
de ruimte, de ingang, het meubilair, de 
verbinding met de wijk, klimaat, het 
theater, de verbinding tussen de 
basisschool, taalklassen en voortgezet 
onderwijs, de kleuren, sfeer, leer- en 
werkruimtes... en nog veel meer.  
De komende weken werken we aan de finishing touch van het gebouw. Het was en is een enerverend en 
inspirerend proces waarbij heel veel mensen betrokken waren en zijn. Wij zijn enorm blij met deze mijlpaal. 
Geniet van de foto's in de bijlage. 
 
Openingsweek 
Begin juli organiseren we een openingsweek waarin we iedereen die dit unieke moment in ons lustrumjaar 
mogelijk maken bedanken. Het wordt ook een week waarin we met leerlingen, personeel, ouders, de 
buurt, (Esprit)-collega's en andere geïnteresseerden stilstaan bij de kracht, kansen en kwesties met 
betrekking tot ons schoolconcept.  
 
Veiligheid 
Er is begin vorige week een keer ingebroken. De schade valt gelukkig mee en er zijn alleen een paar pc's 
gestolen. Er is twee keer een jongen met een mes gesignaleerd op het plein. Deze jongen is intussen 
geïdentificeerd en opgepakt door de politie. We zijn in nauw overleg met de wijkagent, de schoolagent, de 
buurtmakelaar, de directie van de naburige school en 'Abi van de overkant'. Er wordt elke pauze 
gesurveilleerd door personeel van DENISE op en rond het plein. Lopen van en naar het park voor gym 
gebeurt onder begeleiding van een docent.  
Tot nu toe zijn het kleine -erg vervelende- incidenten door schoffies uit de buurt. We hopen dit snel in de 
kiem te smoren. Ik heb geen aanleiding om te denken dat leerlingen van of naar school niet veilig zijn. Aan 
leerlingen is verteld goed op te letten en eventuele onregelmatigheden direct te melden. 
Zie verder de brief van de rector in de bijlage bij deze Parent Letter. 
 
Gr12i Subject Choice Day - 24 mei 2019 
Om de leerlingen uit Gr12i te informeren over de vakkeuze in het diploma programma organiseert het 
decanaat een informatieve dag waarin de leerlingen ervaren wat de verschillende vakken inhouden. 
Docenten en leerlingen uit Gr13i zullen presenteren en ervaringen delen van een vak in het IB Diploma 
Programma. Aan het eind van de dag zullen de leerlingen een voorlopige vakkeuze maken.  

 



 

 
 
Entry Point 
Alle leerlingen van het VO hebben meegedaan aan 
het Entry Point. Opdracht: maak een tableaux vivant. 
Ieder groepje koos een kunstwerk en maakte dit zelf 
na. Zie hiernaast een voorbeeld. In de bijlage vindt u 
nog een aantal andere voorbeelden. Zo zijn er heel 
veel kunstwerken nagemaakt/-gespeelt. Het resultaat 
is op het eind van de dag gepresenteerd in ons eigen 
theater op groot doek. Het was fantastisch! Kom 
tijdens de opening kijken naar onze tentoonstelling. 
Alle werken hangen dan in de school. 
 
 
 
European Debating Competition 
Debatcompetitie Brussel - GR12i & GR13i 
Afgelopen vrijdag zijn groep 12i en groep 13i naar 
Brussel geweest voor de European Youth Debating 
Competition. De leerlingen hebben debattraining 
gehad en hebben het daarna opgenomen tegen 
leerlingen uit Nederland, België en Luxemburg. 
Helena Berendijk is 4e geworden. Gefeliciteerd! 
 
De leerlingen waren al bezig met het maken van een 
video voor tijdens Assembly. De Assembly wordt 1x 
per week gehouden in het theater met alle klassen 
van de school. 
 
 
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  
 
Intake group 12i - IB programma 
De intakes voor groep 12i (pre-IB) zijn inmiddels gestart.  
 
Intake group 13h - havo programma 
Ouders van leerlingen die volgende jaar starten met het havo diploma programma worden op 
donderdagavond 6 juni van 19.00 tot 20.30 uur verwacht in Theater33 (de theaterzaal van DENISE). U krijgt 
een presentatie over de laatste stand van zaken  Het havo-docententeam heeft vier kernwaarden opgesteld 
die belangrijk zijn voor een havo-leerling op Denise. De kernwaarden zijn: samenwerken, 
doorzettingsvermogen, communicatie en zelfredzaamheid. Om goed voorbereid te zijn op de intake, maakt 
de leerling  een SWOT-analyse over zichzelf. Dat is een reflectieopdracht waarin de leerling laat zien hoe 
vaardig hij/zij al is in deze kernwaarden. De leerling koppelt de waarden aan de letters van SWOT. 
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Intake group 14m - mavo programma 
Het eerste deel van de intake voor groep 14m (MAVO), de Challenge Week, is inmiddels afgerond. Op dit 
moment wordt het werk beoordeeld. Binnenkort staart deel 2 van de intake: een opdracht voor 
Maatschappijleer,  zie brief over intake 14m. 
 
Intake uitstroom naar een andere school dan DENISE 
De decanen zijn in gesprek met de leerlingen die het betreft. 
 
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. 
 
 
Planning 
 

Studiedagen/ 
Hemelvaart 

woensdag 29 mei t/m vrijdag 31 mei 2019 vrij  

HAVO intake  donderdag 6 juni 19.00 - 20.30 uur Theater33 

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   

 

https://denise.espritscholen.nl/home/nederlands/documenten/
mailto:l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl


 

 
Amsterdam, April 25th 2019 | Parent Letter Secondary 2018-2019 #5 (Nederlandse versie page 1+2) 
 
Dear Parents Guardians, 
With this you receive the sixth parent letter of the 2018-2019 school year. It contains essential information 
about the planning, the move to Piet Mondriaanstraat, and the preparation for the 2019-2020 school year. 
 
The new building !! 
Last week was a unique and exciting day for 
students, parents, staff and everyone 
involved with DENISE. From now on all 
students from our primary school, secondary 
and language classes will learn in one 
school. In recent years, countless choices 
have been made about the structure of the 
building, the entrance, the furniture, the 
connection with the neighborhood, climate, 
the theater, the relationship between the 
primary school, language classes and 
secondary education, the colors, 
atmosphere and workspaces ... and much 
more. In the coming weeks, we will work on 
the finishing touch to the building. It was and 
is an exciting and inspiring process in which many people were and are involved. We are delighted with this 
milestone. Enjoy the photos in the attachment. 
 
Opening week 
At the beginning of July we organize an opening week in which we thank everyone who makes this unique 
moment possible in our lustrum year. It will also be a week in which we, together with students, staff, 
parents, the neighborhood, (Esprit) colleagues and other interested parties, discuss the strengths, 
opportunities and issues related to our school concept. 
 
Safety 
Unfortunately there was a break-in once last week. A few PC’s were stolen. Twice a boy with a knife has 
been spotted on the square. This boy has since been identified and is being tackled by the police. We are in 
close consultation with the local police officer, the neighborhood counselor and the management of the 
nearby school and 'Abi from the other side.' Every break is supervised by DENISE staff on and around the 
square. Walking to and from the gym park is under the supervision of a teacher. 
So far, minor incidents have been caused by local playground. We hope to smother this soon. We have no 
reason to think that students from or to school are not safe. Students have been told to pay attention and to 
report any irregularities immediately. More information? See also the letter from the principal 
attached to this Parent Letter. 
 
Gr12i Subject Choice Day - 24 May 2019 
To inform the students from Gr12i about the choice of subject in the diploma program, the student counselor 
organizes an informative day in which the students experience what the various topics entail. Teachers and 
students from Gr13i will present and share experiences of a subject in the IB Diploma Program. The students 
will make a provisional course choice. 
 

 



 

 
Entry Point 
All students from secondary participated in the Entry Point. Assignment: make a tableaux vivant. Each group 
chose a work of art and copied it. See here an example. You will find some other examples in the appendix. 
So many works of art have been copied and played. The result is presented at the end of the day in our 
theater on a large screen. It was fantastic! Come and see our exhibition during the opening. All works are in 
an exposition. 
 
 
 
 
European Debating Competition 
Debate competition Brussels - GR12i & GR13i 
Last Friday, Group 12i and Group 13i went to Brussels 
for the European Youth Debating Competition. The 
students have had debate training and afterward have 
taken on students from the Netherlands, Belgium, and 
Luxembourg. Helena Berendijk became 4th. 
Congratulations! 
 
The students were already busy making a video for 
during Assembly. The Assembly is held once a week in 
the theater with all classes of the school. 
 
 
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 
 
Intake group 12i - IB program 
The intakes for group 12i (pre-IB) have already started. 
 
Intake group 13h - havo program 
Parents of students who start the HAVO diploma program next year are expected on Thursdagy evening 5 
June from 7 pm to 8.30 pm in Theater33. You will receive a presentation about the latest state of affairs. The 
HAVO teacher team has drawn up four core values that are important for a HAVO student at Denise. The 
core values are cooperation, perseverance, communication, and self-reliance. To be well prepared for the 
intake, the student makes a SWOT analysis of him/herself. This is a reflection assignment in which the 
student shows how skilled he/she is in these core values. The student links the values to the letters of 
SWOT. 

 
Intake group 14m - mavo program 
The first part of the intake for group 14m (MAVO), the Challenge Week, has now been completed. The work 
is currently being assessed. Part 2 of the intake will soon be ready: an assignment for Social Studies, see the 
letter about intake 14m. 
 
Intake transfer to a school other than DENISE 
The student counselors are in conversation with the students concerned. 
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Report # 3 
The teaching team 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. 

 
Planning 

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

HAVO Intake  Thursday June 6 - 8.30 pm Theater33 

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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Impressions new building 
 

 
 
 
 

 



 

 

Work of students Entry Point 

 
 

 


