
INFORMATIEBOEKJE
voor leerlingen en ouders 

van groep 8 

schooljaar 2021 – 2022



De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) is een school 
voor alle internationale Amsterdammers. Leerlingen met zowel 
een Nederlandse als een niet-Nederlandse achtergrond zijn 
van harte welkom. Belangrijke kernwaarden in onze school zijn 
veerkracht en respect. In groep 9 beginnen we het eerste jaar 
van het International Middle Years Curriculum (IMYC). 
Dit is een tweetalig lesprogramma (Nederlands / Engels) voor 
leerlingen met een MAVO, HAVO of VWO advies.

DE INTERNATIONALE BRUGKLAS: 
GROEP 9, 10 EN 11

  HOE LEER JE?
Bij elk Big Idea doorloop je een 
leercyclus (zie plaatje). Je 
begint met een Entry Point: 
een bijzondere eerste 
kennismaking met het 
vraagstuk. Meestal gebeurt 
dat buiten de school. 
Vervolgens breng je per 
vak in kaart wat je al weet. 
Tijdens het uitvoeren 
van leeractiviteiten werk 
je aan het behalen van de 
leerdoelen. Aan het eind van 
de periode vindt de beoordeling 
plaats. Je laat zien wat je geleerd 
hebt in een Exit Point: een dag waarop 
je presenteert aan leraren, klasgenoten en 
ouders. 

  WAT LEER JE?

Als je in groep 9, 10 en 11 zit werk je met ‘Big Ideas’. Dat zijn ‘grote 
vraagstukken’ waarmee je de wereld beter leert begrijpen. Vanuit alle lessen 
werk je ongeveer zes weken aan een vraagstuk: van vakantie tot vakantie. 
Ieder schooljaar werk je met vijf ‘Big Ideas’. Op die manier bereik je alle 
landelijke verplichte leerdoelen. Daarnaast werk je aan het ontwikkelen van 
een goede leerhouding en persoonlijke leerdoelen. 

WELKE TALEN LEER JE OP DENISE?
De officiële voertaal op DENISE is 
Nederlands. Omdat veel leerlingen 
Nederlands niet als moedertaal hebben 
is er veel aandacht voor het leren van 
Nederlands als Tweede Taal (NT2). 
Ook voor Nederlandse leerlingen die 
moeite hebben met taal is dit een goede 
ondersteuning. Daarnaast is Engels een 
belangrijke wereldtaal. Ongeveer dertig 
procent van de lessen zijn in het Engels en 
veel leerlingen spreken onderling Engels 
met elkaar. Bij het vak Engels maken we 
onderscheid tussen Engels als tweede 
taal of Engels als moedertaal. Vanaf groep 
10 kiezen leerlingen voor een extra taal, 
bijvoorbeeld Frans of Spaans.
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HOE WORD JE 
BEGELEID?
Je krijgt twee 
mentoren. Een 

mentor helpt je bij het 
plannen van je werk 
en het stellen van je 

leerdoelen. Daarnaast 
helpt de mentor je 

om je prettig te laten 
voelen op school en 

in de klas. De meeste 
dagen is er een 

mentorles. 



 WELKE DIPLOMA KUN JE BIJ DENISE HALEN?

Aan het einde van groep 11 kies je een diploma-programma. Op basis van 
jouw prestaties en werkhouding kun je op onze school het VMBO-T (MAVO) 
en HAVO examen doen. Beide programma’s zijn in het Nederlands.  
Je kunt ook het International Baccalaureate (IB) diploma-programma volgen.  
Dat is een Engelstalig programma en qua niveau vergelijkbaar met VWO.  
We bieden geen Nederlandstalig VWO programma aan. 

HOE KOM JE MEER TE WETEN OVER ONZE SCHOOL?
Ga naar onze website denise.espritscholen.nl voor meer informatie over 
onze school. Je vindt er voorbeelden van Big Ideas. Je vindt er ook allerlei 
documenten die voor jouw ouders belangrijk zijn zoals ons toetsbeleid, 
ondersteuningsplan en taalbeleid.

Piet Mondriaanstraat 140
1061 TT Amsterdam
T +31 20 4802700
E info@denise.espritscholen.nl
www.denise.espritscholen.nl

  WAAR LEER JE?

Sinds dit schooljaar zit DENISE in  
een fantastisch mooi en geheel 
vernieuwd schoolgebouw aan  
de Piet Mondriaanstraat 140 in  
Nieuw West. Er zijn daar prachtige 
theorie- en vaklokalen, sportzalen en  
een groot theater. 
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