
 

 
Amsterdam, 16 juli 2019 |  Parent Letter VO 2019-2020 #1 
Bijlage in deze Parent Letter: mentorindeling + vakantieoverzicht + kernwaarden/afspraken gedrag 
(English text page 3+4) 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Bij deze ontvangt u de eerste ouderbrief van het schooljaar 2019-2020 met alle informatie voor de start op 
29 augustus a.s. Op onze website vindt u de vakantieplanning. Op de ouderavond van 4 september a.s. 
ontvangt u meer informatie over de planning van schoolactiviteiten. Wij adviseren dan ook deze brief te 
printen en thuis op te hangen en het te bespreken met uw zoon/dochter. 
 
Afronding schooljaar 2018-2019 
Op 11 juli, de laatste dag van het schooljaar, hebben alle leerlingen hun derde verslag (rapport) ontvangen. 
Het verslag staat boordevol adviezen en tips voor het komende schooljaar en een handig startdocument 
voor het nieuwe studiejaar. 

 
Start schooljaar 2019-2020 
Eind juli staan de nieuwe roosters op onze website (https://denise.espritscholen.nl). De roostertijden zijn 
volgend jaar veranderd om beter aan te sluiten bij de pauzes van van de naburige school. Ook is het 
dagelijkse mentoruur verplaatst van het begin van de dag naar begin van de middag. De nieuwe 
roostertijden zijn: 
 
1e lesuur: 8.30 - 9.20 uur 
2e lesuur: 9.20 - 10.10 uur   
pauze 
3e lesuur: 10.30 - 11.20 uur 
4e lesuur: 11.20 - 12.10 uur 
5e uur = Mentoruur/Assembly: 12.10 - 12.30 

pauze 
6e lesuur - 13.00 - 13.50 uur 
7e lesuur - 13.50 - 14.40 uur 
pauze 
8e lesuur: 14.50 - 15.40 uur 
9e lesuur: 15.40 - 16.30 uur 

 
De eerste schooldag is donderdag 29 augustus. Alle leerlingen worden verwacht om 08.30 uur. Om 12.10 
uur is het programma klaar. Op die ochtend zijn de roosters ook definitief en maken de leerlingen kennis 
met hun nieuwe klas en mentoren. De definitieve groepsindeling is zichtbaar bij binnenkomst. Tijdens de 
start worden ook weer de afspraken doorgenomen. Zie bijlagen voor meer informatie over de 
mentorindeling, onze kernwaarden en afspraken. Op vrijdag 30 augustus vindt het Entry Point plaats. 
 
Welkom aan alle nieuwe leerlingen op DENISE 
In bijna alle groepen starten nieuwe leerlingen. Indien u deze Parent Letter ontvangt weet u dat uw 
zoon/dochter definitief is geplaatst op DENISE, van harte welkom! 
 
Ouderavond: toelichting op het schooljaar 
Op 4 september is de eerste ouderavond van 19.00 - 20.30 uur. We verwachten alle ouders! We starten 
gezamenlijk in Theater33. U maakt kennis met de mentoren en zij leggen alles uit over het programma en 
de wijze van werken op onze school. Uw aanwezigheid is erg belangrijk! 
 
Magister en e-mail 
De nieuwe groepsindeling, het huiswerk, absentie en leervoortgang wordt in Magister bijgehouden. Alle 
communicatie verloopt via de schoolmail. Het is ook nodig voor de Google Classrooms. Alle nieuwe 
leerlingen ontvangen op 29 augustus a.s. hun schoolmail en een inlog voor Magister. De inlog van de 
leerling is tevens de inlog voor ouders/verzorgers. 
 
Catering 
In de pauzes zijn er gezonde versnaperingen te verkrijgen in de kantine. Leerlingen mogen ook in de 
omgeving van school iets kopen. Echter niet alles mag weer mee terug de school in. Niet toegestaan zijn 
energiedrankjes, patat, hamburgers etc. en grote zakken chips. 

 

https://denise.espritscholen.nl/index.php?id=1096


 

 
Leermiddelen 
Op DENISE wordt de meeste leerinhoud digitaal aangeboden. Wij vragen leerlingen (en ouders) zelf voor 
een device te zorgen. Een device is een laptop of tablet. Voor optimaal gebruik adviseren wij een device 
met een scherm van minimaal 11 inch (ong 28 cm). Let op: dat is dus geen telefoon! Ons advies is om een 
Chromebook aan te schaffen. Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen device. Mocht het 
aanschaffen niet mogelijk zijn dan kunt u zich wenden tot Nelleke de Weerd: 
n.deweerd@denise.espritscholen.nl. Naast een digitaal device hebben leerlingen ook altijd een pen, schrift, 
potloden, passer, liniaal en geodriehoek bij zich. Leerlingen hebben ook een rekenmachine nodig, met 
name in de examenklassen. Over welke type en merk informeert de docent wiskunde uw zoon/dochter bij 
de start van het schooljaar. 

 
Verlof aanvragen 
In het jaaroverzicht (zie bijlage en website) staan ook alle vakanties vermeld. Als uw zoon of dochter 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. Houd er rekening mee dat er nooit verlof wordt verleend aansluitend aan 
vakanties. Verlofaanvragen dient u indien mogelijk acht weken van te voren in door het invullen van een 
verlofformulier. Dit is verkrijgbaar bij de receptie of op de website. Meer informatie vindt u via deze link. 
 
Schoolkamp 16-20 september 
Eén van de hoogtepunten van onze school is het schoolkamp; 3 dagen met leerlingen op reis. In de week 
van 16 september a.s. is het zover. Wij vinden deze dagen om meerdere redenen belangrijk: leerlingen 
leren elkaar kennen, het lerarenteam leert de leerlingen beter kennen en de leerlingen gaan vooral leuke, 
spannende en leerzame dagen meemaken. We hebben een actief programma samengesteld waarin 
werken in groepen centraal staat. Onze ervaring is dat het kamp een goede start van het schooljaar is. 
Tevens draagt het bij aan een positieve sfeer in de klas. Het schoolkamp is “lestijd”, een belangrijk 
onderdeel van ons curriculum en dus voor alle leerlingen verplicht. De school is deze dagen gesloten.  
 
Groep T1+2 (deels), T10 (=Taalklassen), 9a/b, 10a/b en 11a/b/c gaan van maandag 16 tot met woensdag 
18 september. Donderdag 20 september is een vrije dag. Vrijdag 21 september hebben deze groepen les.  
 
Groep T1+2 (deels), T11 (=Taalklassen), 12i, 13i, 13h-a/13h-b, 14i, 14m-a/14m-b en 15 gaan van 
woensdag 18 tot en met vrijdag 20 september. Op 16+17 september hebben deze groepen les.  
 
We gaan naar een schitterende locatie in Braamt in de prachtige gemeente Montferland, precies op de 
grens van de Achterhoek en Liemers, op nog geen 15 minuten rijden van Arnhem en 
1,5 uur vanuit Rotterdam of Amsterdam: een regio met heuvels, bossen en rivieren. We gaan met de bus 
vanuit school. We vertrekken gezamenlijk en komen ook gezamenlijk weer thuis, aankomst op school. Alle 
mentoren en docenten gaan mee op kamp, jongens/meisjes slapen gescheiden en er wordt rekening 
gehouden met dieetwensen. Alle informatie en details over het schoolkamp volgt direct na zomervakantie in 
een brief. De toelichting volgt op de ouderavond van 4 september a.s. 
 
Wissel teamleiding VO 
Vanaf 1 augustus a.s. start ik als conrector van DENISE. Mijn functie wordt overgenomen door Mevr. 
Kroese (Taalklassen en Carriere programma) en Mevr. Hooiveld (IMYC en DP). 
 
Vragen 
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

 
Een goede vakantie toegewenst en hartelijke groet, namens het hele lerarenteam en ondersteunende staf, 
 
Luc Sluijsmans 
Teamleider Voortgezet Onderwijs 
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Amsterdam, July 16th 2019 | Parent Letter 2019-2020 #1 
Attachment in this Parent Letter: overview mentors + planning holidays + core values/rules of behaviour 
(Nederlandse versie page 1+2) 

 
Dear Parents/Guardians, 
 
We hereby send you the first parent letter of the school year 2019-1920 with information about the start on 
August 29th. You can find the schedule of school holidays on our website. We will inform you about the 
planning of school activities on the Parent Meeting September 4th. We recommend you to print this letter 
and discuss it with you son/daughter. 
 
Completion school year 2018-2019 
All students received their third report card on July 11th, the last day of the school year. The report card is 
full of advice and tips for the coming school year. A important document to start the new school year. 

 
Start school year 2019-2020 
At the end of July the new time tables (schedules) can be found at our website  Please notice that the 
schedule has been changed to have a better match with the breaks of the neighboring school. The daily 
mentor lesson has been moved from the beginning of the day to the beginning of the afternoon. The new 
schedule is: 
 
1e lesuur: 8.30 - 9.20 uur 
2e lesuur: 9.20 - 10.10 uur   
pauze 
3e lesuur: 10.30 - 11.20 uur 
4e lesuur: 11.20 - 12.10 uur 
5e uur = Mentoruur/Assembly: 12.10 - 12.30 

pauze 
6e lesuur - 13.00 - 13.50 uur 
7e lesuur - 13.50 - 14.40 uur 
pauze 
8e lesuur: 14.50 - 15.40 uur 
9e lesuur: 15.40 - 16.30 uur 

 
The first day of school is Thursday, August 29th. Then the time tables will be final and the students will 
meet their new mentor and classmates. The grouping of all classes are published in the foyer. All students 
are expected at 08.30 at school till 12.10. On Friday 30th of August the Entry Point will take place. More 
information about our core values and rules of behavior see last page. 
 
Welcome to all new students at DENISE 
New students arrive in almost all groups. If you receive this Parent Letter you know that your son / 
daughter has been permanently placed at DENISE, welcome! 
 
Magister and e-mail 
Grouping of the classes, homework, absence and learning progress are registered in Magister. All 
communication goes through the school e-mail and is needed for the Google Classrooms. All new students 
receive their e-mail address and a login for Magister on 29th August. The log-in of the student is also the 
log-in for parents / guardians. 
 
Learning materials 
At DENISE most content will be delivered digital and therefore we ask students (and parents) to arrange 
their own device with a minimum of a 11 inch screen. Please notice that this is not a telephone. For optimal 
use we advise a Chromebook. All students are responsible for their own devices. If providing an device is 
impossible you can contact Nelleke de Weerd: n.deweerd@denise.espritscholen.nl. Besides a device all 
students will also bring a pen, pencils, geo-triangle, ruler, passer and a paper notebook to school. 
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Parent Evening: explanation about the school year 
The first Parent Meeting will take place on September 4th from 19.00 - 20.30. We expect every parent. We 
will start in Theater33. You will meet the mentor (see overview in this letter). They will explain the lesson 
program and you will get all the information of the school. Your attendance is very important.  
 
Leave 
If your son or daughter is sick, please call the school between 07:30 and 08:30 at 020 4802700 every day 
until he/she is able to come to school again. In the year schedule you could also find the dates of the 
holidays. Please note that we do not grant leave around the holidays. Leave forms (verlofformulieren) are 
available at the front desk or on the website and need to be send in eight weeks ahead. More information 
can be found here [in Dutch]. 
 
School camp 16-20 September 
One of the highlights of the school year is our school camp. These days are important for several reasons: 
students get to know each other, the teachers will get to know the students and of course it is great to 
experience exciting days together. It’s our experience that the camp is a good start of the school year. The 
school camp is “school time", an important part of our curriculum and compulsory for all students. The 
school is closed these days.  
 
Group T1 + 2 (in part), T10, 9a / b, 10a / b and 11a / b / c go from Monday 16 September to Wednesday 
18 September. Thursday, September 20 is a free day. These groups will have lessons on Friday 21 
September. 
 
Group T1 + 2 (in part), T11, 12i, 13i, 13ha / 13hb, 14i, 14ma / 14mb and 15 go from Wednesday 18 
September to Friday 20 September. These groups have lessons on 16 + 17 September. 
 
We are going to a beautiful location in Braamt in the beautiful municipality of Montferland, exactly on the 
border of the Achterhoek and Liemers, less than 15 minutes' drive from Arnhem and 
1.5 hours from Rotterdam or Amsterdam: a region with hills, forests and rivers. WAll mentors and teachers 
go to camp, boys / girls sleep separately and dietary requirements are taken into account.e take the bus, 
departe at school. We leave together and also return home together, arrival also at school. All information 
and details about the school camp will follow immediately after summer holidays in a letter and also during 
the Parent Meeting on September 4h. 
 
Change in leadership secondary  
From 1 August a.s. I will start as DENISE's vice-principal. My position is taken over by Mrs. Kroese 
(Language Classes and Career Program) and Mrs. Hooiveld (IMYC and DP).  

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

 
Happy Summer Break and kind regards,  
 
on behalf of the entire team, 
 
Luc Sluijsmans 
Team Leader Secondary Education 
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Mentor planning 2019-2020 
 
Taalklassen / language classes 
 

Group*  Mentor 

T1  Ms. de Jong  

T2  Ms. Rusman 

T10  Ms. Rolfes and Ms. Peters 

T11  Ms. van der Geest and Mr. Grevelink 

* we will explain the new names of the language classes at the Parent Meeting on September 4th. 
 
IMYC 
 

9A  Ms. Sieffers and Mr. Bleijerveld 

9B      Ms. Nambiziira and Mr. van Schie 

10A  Ms. Simonse and Mr. van der Tas 

10B  Ms. Klok and Ms. Kane 

11A  Ms. Keersmaekers and Mr. Zuurendonk 

11B  Ms. Couprie and Mr. van der Wetering 

11C  Ms. Franken and Mr. Meyredi 

 
Carriere programma 
 

15  Ms. ten Cate and Mr. Achtitah 

 
Diploma programma 
 

14m-a  Mr. Veenstra 

14m-b  Mr. Kraaijpoel 

13h-a  Ms. Gloerich and Ms. de Nood 

13h-b  Ms. Vervenne and Mr. Wanrooij 

12  Ms. Achterbergh and Ms. Ledman 

13i  Ms. Huijgen and Mr. van Laarhoven 

14i  Ms. Poon and Ms. Achterbergh  

 



 

 

Planning Holidays School Year 2019-2020 

 

Eerste schooldag donderdag 29 augustus 2019: start 8.30 uur  

Herfstvakantie:  maandag 21 oktober 2019 t/m maandag 28 oktober 2019 

Wintervakantie: maandag 16 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie: vrijdag 14 februari 2020 t/m maandag 24 februari 2020 

Paasweekend: vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020 

Meivakantie: maandag 27 april 2020 t/m maandag 4 mei 2020 

Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020 

2e Pinksterdag: maandag 1 juni 2020 

Zomervakantie: vrijdag 3 juli 2020 t/m woensdag 19 augustus 2020 

 

 
   

 



 

 
AFSPRAKEN GEDRAG VO     

Op DENISE gaan we respectvol om met elkaar, met leerlingen, met ouders en iedereen die onze gast 
is. We behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden. We oordelen niet over elkaar, maar 
gaan het gesprek aan. We stellen elkaar vragen en luisteren. We spreken elkaar aan en helpen elkaar. 
Samen zijn we verantwoordelijk voor de sfeer in de school en het vormgeven aan de acht kernwaarden 
van DENISE. Daarnaast houden we ons aan de volgende tien afspraken. 
 

1. Je bent op de starttijd van de les op de plek waar je wordt verwacht.  
Houd het lesrooster en dagrooster op de website dagelijks in de gaten. Bij ziekte/afwezigheid bellen 
ouders/verzorgers met de school tussen 7.30 - 8.30 uur (020-4802700) om je af te melden. Als de deur 
van het leslokaal dicht is, is de les begonnen. Kom je daarna binnen, sta je al afwezig/absent (A) 
gemeld. Dit kan veranderd worden in een ‘te laat’ na een gesprek met leraar en/of mentor.  
 
2. Je eet en drinkt op de plek waar dat hoort. 
Er wordt alleen in de pauze gegeten en gedronken in de foyer op de B- en  C-vloer. Je eet niet in de 
gangen (na de klapdeuren en voor de leslokalen), lokalen, bibliotheek en Theater33. Alleen het nuttigen 
van water in afsluitbare flesjes is toegestaan in deze ruimtes. In de pauzes en in tussenuren mag je 
naar buiten, bij voorkeur via de ‘achteruitgang’ naar het plein. Je gaat niet naar het speelterrein van het 
PO. Tussen 11.30 en 13.30 uur kom je niet op het Cruyff-court. 
  
3. Je behandelt medeleerlingen & medewerkers met respect. Je gebruikt respectvol taalgebruik. 
Dit geldt ook voor de buren en de buurt. Je plaatst je fiets in het fietsenrek van de school. In de pauzes 
en na school blijf je niet hangen voor de ingang van de huizen in de buurt. 
 
4. Je volgt instructies van de medewerkers van de school op. 
  
5. Je laat het lokaal netjes achter. 
Bij de start van de dag zijn alle stoelen van tafel. Na de les is het bord, tafels en de vloer schoon, 
ramen dicht en TV uit. De deur gaat op slot.  
  
6. Je gebruikt jouw device en telefoon tijdens de les alleen voor het leren. De docent bepaalt dat.  
Jouw telefoon en device zitten in jouw tas bij het binnengaan van het lokaal.  
 
7. Je draagt geen jas, pet of capuchon in de les. 
Je hangt je jas in de kast op de kapstok. De pet gaat in de tas.   
 
8. Het huiswerk is gemaakt en werk lever je op het afgesproken moment in. 
Voor een goede voorbereiding van de les en om te zien of je voldoende geleerd hebt, is het belangrijk 
dat je het werk op tijd inlevert. Vergeten huiswerk wordt genoteerd in Magister.  
 
9. Het maken van foto’s, filmpjes en andere opnames is alleen toegestaan als onderdeel van een 
opdracht en met toestemming van de ander. 
 
10. Fysiek/verbaal geweld, stelen, wapens, drugs, roken en drankgebruik is verboden binnen en 
buiten de school. 
 
 

 



 

 

RULES OF BEHAVIOUR SECONDARY 
At DENISE, we respect each other, students, parents and everyone who is our guest. We treat each 
other as we want to be treated ourselves. We don’t judge each other but get on with each other. We 
ask and listen to each other. We talk to each other and help each other. Together, we are responsible 
for the atmosphere of the school and shaping the eight core values of DENISE. In addition, we follow 
these ten rules of behaviour. 
 

1. Be on time for the lessons at the place you are expected. 
Check the timetable and ‘het dagrooster’ on the website on a daily basis. In case of illness / absence, 
the parents / guardians call the school between 7.30 - 8.30am (020-4802700). If the door of the 
classroom is closed, the lesson has begun. If you come in late, you are already marked as absent (A). 
This can be changed 'too late' after a conversation with teacher and / or mentor. 
 
2. Eat and drink in the appropriate places. 
Eating and drinking is only permitted during break in the foyer on B and C-level. Eating and drinking in 
the behind the swing doors and in hallways in front of classrooms is not permitted. Also not in 
classrooms, Theater33 and library. Water is only allowed in these rooms in sealable bottles. You can 
go outside during breaks and in between hours, preferably via the "back door" at the canteen. You 
don't go to the playground of the Primary. Don't play at the Cruyff court between 11:30 and 13:30. 
  
3. Treat peer students and employees with respect. Use respectful language.  
This also counts for neighbors and the neighborhood. Place your bike at the biking place. During 
breaks and after school don’t hang about in front of the houses in the neighborhood. 
 
4. Follow instructions of the staff of the school. 
  
5. Leave the room clean. 
At the start of the day take the chairs off the table. After class, the white board, tables and the floor 
should be clean, windows closed and TV off. The door will be locked. 
  
6. Use your device and phone during class only for learning. The teacher decides when. 
Your phone and device are in your bag when entering the classroom.  
 
7. Don’t wear a jacket, cap or hoodie in class. 
At the start of class hang your jacket in the closet. Your cap or hoodie goes in your bag. 
 

8. Homework is done and work is delivered by the deadline. 
To prepare well for the lesson and what to check what you have learned, it is important that you submit 
work on time. Forgotten homework is listed in Magister. 
 
9. Making photos, videos and other recordings is only permitted as part of an assignment and 
with the permission of the people you are filming. 
 

10. Physical / verbal violence, stealing, weapons, drugs, smoking and drinking are prohibited 
inside and outside the school. 

 


