
 

 
Amsterdam, 21 mei 2019 | Principal’s letter (English text below) 
 
 
 
Beste ouders, 
 
Een nieuw gebouw en een nieuwe wijk vraagt behalve genieten ook enige aanpassing. De afgelopen week 
hebben we ontdekt dat dit ook gepaard gaat met wat strubbelingen en onprettige ontmoetingen. We 
hebben een inbraak gehad, ramen zijn ingegooid en er zijn twee incidenten gerapporteerd waarbij een 
jongen van rond de tien jaar met een zakmes onze leerlingen heeft bedreigd. Deze jongen is intussen 
aangehouden door de politie. Ook is een leerling beroofd van zijn OV-kaart. Leerlingen in het PO zijn ook 
geconfronteerd met leerlingen van de buur-school die op ons terrein aan het spelen waren onder schooltijd 
en onaardige dingen riepen. Al deze incidenten waren in de eerste dagen van ons verblijf in het gebouw.  
 
We hebben onze leerlingen tijdens de wekelijkse assembly gevraagd om goed op (elkaar) te letten en elke 
onregelmatigheid direct te melden. Er hebben zich sindsdien -voor zover bij ons bekend- geen incidenten 
meer voorgedaan.  
 
Afgelopen vrijdag is er een bijeenkomst geweest waar ouders uit het PO geïnformeerd zijn over onze 
ervaringen en de maatregelen die wij genomen hebben. Intussen zijn we weer een paar dagen verder en 
informeren wij graag middels deze brief alle ouders over de ondernomen en geplande acties. Tijdens deze 
bijeenkomst was er weinig ruimte voor het delen van persoonlijke ervaringen. We hebben gemerkt dat hier 
wel behoefte aan is en deze ruimte willen wij ook graag bieden. Meer hierover onderaan deze brief. 
 
1. Surveillance 
Als leerlingen van het PO buiten spelen zijn er altijd minstens drie medewerkers van school buiten om 
toezicht te houden. Tijdens pauzes van het VO is er altijd minimaal één medewerker op het plein.  
De wijkagent is ook zeer regelmatig rond onze pauzes op het plein te vinden. In samenwerking met het 
wijkteam aan de overkant wordt gekeken of er extra vrijwilligers ingezet kunnen worden. Lopen van en naar 
het park voor gymnastiek gebeurt onder begeleiding van een docent. 
 
2. Het terrein 
Vrijwel alle bouwmaterialen zijn intussen van het terrein. Met de leerlingen hebben we ook het speelgebied 
vrijgemaakt van stenen en losliggend vuil. Hiermee hopen we te voorkomen dat kinderen uit de buurt 
materiaal denken te hebben om tegen de ruiten te gooien (sindsdien is er ook geen ruit meer gesneuveld). Er 
wordt nog hard gewerkt om het terrein helemaal schoon en opgeruimd te maken en houden. Op alle hoeken 
van het gebouw hangen camera’s die alles opnemen wat er rondom de school gebeurt. 
 
3. De entree 
Elke ochtend staan medewerkers van de school bij de ingang om leerlingen welkom te heten. Om 9 uur gaat 
de schuifdeur van het PO dicht en is de school alleen via de trap omhoog en de hal te bereiken. Zo zien we 
iedereen binnenkomen. Naar buiten gaan kan natuurlijk wel altijd. Vanaf morgen is er in alle lokalen in het PO 
ook electrisch licht.  
 
   

 



 

 
 
4. Contact met de wijk  
We hebben uitgebreid overleg gehad met de wijkagent en de schoolagent. Zij komen regelmatig op school 
en we hebben een directe verbinding met hen voor advies en het melden van incidenten. We gaan een 
ouderavond organiseren waar ouders met hun kennis kunnen maken. Ook hebben wij overleg met het 
wijkteam. Zij gaan ons helpen bij het vinden van vrijwilligers voor surveillance op het plein. Daarnaast hebben 
we via hun overleg met de organisatie die activiteiten op het plein organiseert waar onze leerlingen de 
kinderen uit de wijk kunnen ontmoeten. 
 
Verder krijgen de bewoners uit de wijk binnenkort allemaal post van ons om te ontdekken wie DENISE is en 
worden zij uitgenodigd voor de opening in de eerste week van juli. 
 
5. El Kadisia 
Met de basisschool El Kadisia, die ook op het Mondriaanplein staat, zijn duidelijke afspraken gemaakt over 
het gebruik van de ruimtes rondom de school. Er is een deel dat echt gereserveerd is voor DENISE (binnen 
de hekken) en een deel dat toegankelijk is voor alle leerlingen. Het Cruyff-court houden wij van 11.30 tot 
13.30 vrij voor leerlingen van El Kadisia (zij hebben geen eigen plein bij de school). Ouders van El Kadisia 
ontvangen een brief van DENISE waarin uitgelegd wordt wie wij zijn en welke afspraken er zijn.  
We hebben goed en prettig contact met de directie van de school. We spreken elkaar binnenkort over het 
organiseren van een gezamenlijke activiteit. 
 
 
6. Hulp van ouders 
Natuurlijk betrekken wij graag ouders bij het kennismakingsproces. Verschillende ouders hebben 
aangegeven tijd beschikbaar te hebben om te helpen bij de ontvangst of het buitenspelen. Via dit formulier 
kunt u zich opgeven voor hulp, alvast hartelijk dank. U helpt ons ook door vragen te stellen en ons te 
informeren. Dat kan altijd via info@denise.espritscholen.nl.  
 
7. Koffie-ochtend 
Aanstaande vrijdag is er een koffieochtend waarbij ouders de schoolleiding kan ontmoeten. Deze ochtend 
staat geheel in het teken van dit onderwerp, speciaal voor het delen van ervaringen. Wij horen graag uw 
verhaal en ideeën en nemen deze mee in onze verdere plannen en acties. De ochtend is vanaf 8.45 uur in de 
Foyer op de C-vloer. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leendert-Jan Veldhuyzen 
Rector 
 
   

 

https://forms.gle/yvG1nR7JFsjSHUaP7
mailto:info@denise.espritscholen.nl


 

 
 
Amsterdam, May 21st 2019 |  Principal’s letter  
 
 
 
Dear parents, 
 
A new building and a new neighborhood require some adjustment as well as enjoyment. Last week we 
discovered that this is also accompanied by some troubles and unpleasant encounters. We had a burglary, 
windows were smashed and two incidents were reported in which a boy of about ten years ago threatened 
our students with a pocket knife. This boy has since been arrested by the police. A student has also been 
robbed of his public transport card. Pupils in the PO are also confronted with pupils from the neighboring 
school who were playing on our property during school hours and shouting unpleasant things. All these 
incidents were during the first days of our stay. 
 
We asked our students during the weekly assembly to pay close attention (to each other) and to report any 
irregularity immediately. Since then - as far as we know - there have been no more incidents. 
 
Last Friday there was a meeting where parents from the primary were informed about our experiences and 
the measures we took. In the meantime, we are a few days later and we would like to inform all parents 
about the actions taken and planned through this letter. During the meeting there was little room for sharing 
personal experiences. We have noticed that there is a need for this and we would also like to offer a 
opportunity to restore this. More about this at the bottom of this letter. 
 
1. Surveillance 
When pupils from the primary play outside, there are always at least three employees from school outside to 
supervise. During breaks of the Secondary there is always at least one employee on the square. 
The local police officer can also be found very regularly around our breaks on the square. In collaboration 
with the neighborhood team across the street, it is being looked into whether additional volunteers can be 
deployed. Walking to and from the gymnastics park is done under the supervision of a teacher. 
 
2. The terrain 
Almost all building materials are now off the ground. Together with the students, we have also cleared the 
playing area from stones and loose dirt. With this we hope to prevent children from the neighborhood 
thinking that they have material to throw against the windows (since then no windows have been smashed). 
We are still working hard to make and keep the site completely clean and tidy. There are cameras on every 
corner of the building that record everything that happens around the school. 
 
3. The entrance 
Every morning, school staff stand by the entrance to welcome students. The sliding door of the PO closes at 
9 am and the school can only be reached via the stairs and the hall. This way we see everyone coming in. Of 
course you can always go outside. From tomorrow there is also electric light in all rooms in the primary. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
4. Contact with the neighborhood 
We have had extensive consultation with the local police officer and the school police officer. They attend 
school regularly and we have a direct connection with them for advice and for reporting incidents. We are 
going to organize a parents' evening where parents can get to know them. We also consult with the 
neighborhood team. They are going to help us find volunteers for surveillance on the square. In addition, 
through their consultation with the organization that organizes activities on the square where our students 
can meet the children from the neighborhood. 
 
Furthermore, the residents of the neighborhood will soon all receive a letter/postcard from us to discover 
who DENISE is and are invited to the opening in the first week of July. 
 
5. El Kadisia 
Clear agreements have been made with El Kadisia primary school, which is also on Mondriaanplein, about 
the use of the spaces around the school. There is a part that is really reserved for DENISE (within the fences) 
and a part that is accessible to all students. We keep the Cruyff court free from 11:30 am to 1:30 pm for 
students of El Kadisia (they do not have their own square near the school). Parents of El Kadisia receive a 
letter from DENISE explaining who we are and what agreements there are. 
We have good and pleasant contact with the school management. We will soon be talking to each other 
about organizing a joint activity. 
 
 
6. Parents helping 
Of course we like to involve parents in the introduction process. Several parents have indicated that they 
have time available to help with the reception or playing outside. With this form you can sign up for help, 
thank you in advance. You also help us by asking questions and informing us. That is always possible via 
info@denise.espritscholen.nl. 
 
7. Coffee morning 
This Friday there will be a coffee morning where parents can meet the school management. This morning is 
all about this topic, especially for sharing experiences. We would like to hear your story and ideas and 
include them in our further plans and promotions. The meeting starts at 8.45 in the Foyer on the C floor. 
 
 
Kind regards, 
 
Leendert-Jan Veldhuyzen 
Principal 
 
 

 

https://forms.gle/UonXd1PUhPon1GhZ8

