Amsterdam, 5 februari 2021
Principal Letter 20-21- #5 - Corona Update - nieuwe maatregelen
Please find the English version below
Beste ouders/verzorgers van DENISE,
We gaan samen door een moeilijke tijd. Een vreemde tijd waarin we opnieuw betekenis moeten
geven aan ons onderwijsprogramma met de hulp van u thuis. Een school is een
ontmoetingsplaats. Een gemeenschap. Waar nieuwe kennis wordt opgedaan, jezelf kan zijn,
ontdekt wat je goed kan en leuk vindt, leeftijdsgenoten ontmoet en plezier maakt. Die
ontmoeting is nu beperkt tot online contact. Dat doet iets met jullie als ouders, met de
leerlingen en met ons als onderwijsprofessionals. We zijn in nauw contact met leerlingen en
ouders die het moeilijk hebben. Ik ben trots op de wijze waarop u, de leerlingen en de leraren
samen zo goed mogelijk vorm proberen te geven aan deze tijd.
Zoals ik in mijn online koffieochtenden toelichtte, is het voor het schoolmanagement-team
iedere keer weer een balans zoeken. Aan de ene kant tussen onze plicht om het normale lesen examenprogramma te verzorgen zoals bedoeld en aan de andere kant rekening houden met
deze crisis. Maar.... het is natuurlijk al lang niet meer normaal. Online onderwijs is kunstmatig en
staat ver af van wat we willen op DENISE. Ons onderwijs is ontworpen op basis van interactie,
samenwerken, ontdekken, bewegen, spelen en presenteren. Leren van en door elkaar.
Natuurlijk, online onderwijs biedt ook voordelen maar wij en de leerlingen missen de echte
ontmoeting. Nu de lockdown tot zeker 9 februari duurt (en misschien wel langer) wordt er een
groot beroep gedaan op de veerkracht van de DENISE community, op het het
aanpassingsvermogen en de communicatie van ons allemaal. Het zijn belangrijke kernwaarden
van onze school (zie schoolgids op onze website). In de afgelopen weken proberen de leraren,
mentoren en ons ondersteuningsteam alles te doen wat we kunnen online. Tegelijkertijd zijn er
op school ook veel leerlingen in verband met de noodopvang, groep 8, examenklassen en
taalklassen. De combinatie van online en fysiek onderwijs geven is topsport. Er zijn tot nu toe
geen besmettingen gemeld op DENISE. Dat hoop ik zo te houden. Kortom, hoe houden we
ons welbevinden op peil? Wat kunnen we de komende weken samen doen en verbeteren om
het vol te houden?
Langs deze weg wil ik u nogmaals wijzen op de tips voor ouders en voor de leerlingen (zie
http://bit.ly/coffee-morning-DENISE) Vooral op het belang op ontspanning en beweging. Heel
veel uren online achter de computer doorbrengen, alleen op een kamer is niet gezond. Kijk
daarom ook eens naar de PE (gym), drama, visual arts en muziek opdrachten. Ook in de
andere vakken wordt er niet alleen om online contact gevraagd. Vraag tips bij leraren of andere
ouders. Er is altijd ruimte voor verbetering van onze aanpak. Ik heb daarvoor weer jullie input
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nodig via de survey. Kunt u ons een update geven? Wat gaat goed? Wat niet? Welke tips heeft
u voor ons en voor elkaar? De leraren lezen ook mee in uw reacties. Aan het eind van deze
week ontvangt u een nieuwe parent letter voor de basisschool en voortgezet onderwijs. De
teamleiders en ik verwerken daarin jullie input en natuurlijk de 'gewone' updates over de
school. Daarnaast plan ik ook weer nieuwe online koffieochtenden (morgenochtend PO) en
online themabijeenkomsten over het diploma programma 2021-2022 (voor ouders groep
11/12/15/T11) en over het huidige examenprogramma (voor ouders 14i, 14h, 14m en 13h).
Voor de leerlingen maken we deze week ook een vragenlijst zodat we nog meer zicht krijgen op
hoe het thuis gaat en wat er nodig is om het vol te houden. Tot slot starten we in februari ook
een onderzoek rondom online veiligheid.
Dit is de link van de DENISE survey: https://bit.ly/DENISE_parent_survey
Ik kijk uit naar uw reacties. Vrijdagmiddag ontvangt u de parent letters met daarin alle relevante
informatie voor de komende weken. Dank voor uw aandacht en houd vol!
PS: u kunt niet reageren op dit no reply-e-mailadres. Stuur uw reacties via de survey.
Hartelijke groet,
Luc Sluijsmans
Rector DENISE
-------Dear parents/guardians of DENISE,
We are going through a difficult time together. It is a strange time. We need to redesign our
education program and need your help and guidance at home. A school is a meeting place, a
community. New knowledge is gained, a place where you can be yourself, you can discover
what you enjoy, you meet peers, and have fun. Our community activities are now limited to
online contact. That does something to you as parents, to the students, and us as educational
professionals. We are in close contact with students and parents who are struggling. I am
proud of how you, the students, and the teachers try to give shape to this time in the best
possible way.
As I explained in my online coffee mornings, the school management team must find the right
balance in our Corona approach every semester. On the one hand, between our duty to
provide "the normal" teaching and examination program as intended and, on the other hand, to
take this crisis into account. But .... of course, it is no longer "normal." Online education is
artificial and far from what we want at DENISE. Our teaching is designed based on interaction,
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collaboration, discovery, movement, play, and presentation. We are learning from and through
each other. Of course, online education also offers advantages, but the students and we miss
the real contact. Now that the lockdown will last until at least February 9 (and perhaps longer),
a great demand is being made on the DENISE community's resilience, adaptability, and
communication. These are essential core values of our school (see school guide on our
website). In recent weeks, the teachers, mentors, and support team have tried to do their
utmost best online. Simultaneously, there are also many students at school related to our
emergency spots, group 8, exam classes, and language classes. The combination of online
and physical education is a challenge. Please know that no Corona infections have been
reported on DENISE so far. I hope to keep it that way. In short, how do we maintain our
well-being? What can we do and improve together in the coming weeks to keep it up?
I would like to point out once again the tips for parents and the students (see
http://bit.ly/coffee-morning-DENISE). Especially on the importance of relaxation and exercise.
Spending many hours online at the computer alone in a room is not healthy. So take a look at
the PE (gym), drama, visual arts, and music assignments. Also, in the other subjects, online
contact is not only requested. Ask for tips from teachers or other parents. There is always room
for improvement in our approach. However, I need your input again via the survey. Can you
give us an update? What is going well? What not? What tips do you have for us and each
other? The teachers also read your responses. At the end of this week, you will receive a new
parent letter for primary and secondary education. The team leaders and I will process your
input and, of course, the 'normal' updates about the school. I also plan new online coffee
mornings (tomorrow morning primary) and online theme-meetings about the diploma program
2021-2022 (for parents group 11/12/15 / T11) and about the current exam program (for
parents 14i, 14h, 14m, and 13h). This week we also make a questionnaire for the students to
gain even more insight into how things are going at home and what it takes to keep it up.
Finally, we will also start an investigation into online safety in February.
This is the link to the DENISE survey: https://bit.ly/DENISE_parent_survey
I look forward to your responses. Friday afternoon, you will receive the parent letters containing
all relevant information for the coming weeks. Thank you for your attention, and stay healthy!
PS: please know that you cannot reply to this no-reply email address. Please send your
responses via the survey.
Kind regards,
Luc Sluijsmans
Principal DENISE
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