Amsterdam, 5 februari 2021
Principal Letter 20-21- #6 - Corona Update - nieuwe maatregelen
Please find the English version below
Beste ouders/verzorgers,
Met deze zesde en uitgebreide principal letter van dit schooljaar informeer ik jullie namens de
schoolleiding over onze maatregelen om het Corona virus buiten de school te houden. Ons
doel is de school zoveel mogelijk open te houden. Deze brief bevat belangrijke informatie om
dat doel te bereiken.
Corona update algemeen
Veel van u deden mee met de online koffieochtend van afgelopen woensdag. Fijn om elkaar op
die manier te blijven zien. 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
muziekopdrachten. Ook in de andere vakken wordt er niet alleen om online contact gevraagd.
Dank ook voor het massaal invullen van de vragenlijsten van vorige week. Ik heb ook veel
feedback verzameld onder leerlingen en leraren. Naast de waardering/begrip voor onze leraren
en opbouwende feedback gingen veel reacties over te lange dagen voor de leerlingen die thuis
zitten, veel schermtijd, weinig beweging, veel huiswerk en het gemis aan echte contact. We
hebben daarom nieuwe maatregelen genomen bij het VO (zie pagina 2).
In de koffieochtend herhaalde ik een belangrijke boodschap: een goede communicatie vanuit
school staat of valt bij goede communicatie vanuit jullie. De algemene oproep is: blijf thuis en
laat je testen bij milde klachten. Voor een test-afspraak bel: 0800-1202. Mocht de leerling en/of
huisgenoot onverhoopt positief worden getest (ook bij afstandsonderwijs) zo snel mogelijk een
mail naar mij via l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl. Dus niet via de groepsleerkracht,
mentoren, leraren, receptie of anderszins. Hoe beter en sneller de meldingen, hoe beter ik jullie
en het DENISE team kan informeren en besluiten kan nemen over wat wel niet kan. Helaas
wordt een positieve besmetting niet altijd direct aan mij gemaild. Dat vertraagd onze
communicatie en aanpak. Ik heb nauw contact met de GGD. Soms krijg ik een melding van de
GGD die nog niet bij mij is gemeld via mail. Soms is de melding via de GGD anoniem. Daardoor
is bron- en contactonderzoek onmogelijk. Hierbij dus wederom het vriendelijk verzoek om
besmettingen direct aan mij te melden.
Op pagina 2 staat de update voor VO (over 40 minuten-rooster per 8 februari)
Op pagina 3 staat de update voor PO (over de heropening 8 februari)
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Corona update VO
Op basis van alle feedback is het lesrooster aangepast. Vanaf maandag 8 februari werken de
leerlingen VO in een 40 minuten rooster. De lessen duren dus 40 in plaats van 50 minuten. Tip:
schrijf de nieuwe tijden op en oefen laat ze alvast oefenen zodat uw kind op tijd in de (online) les
komt. Voor de klassen die de lessen online volgen wordt het lesrooster (veel) korter. We doen
dat zodat de leerling minder lang achter de laptop zit, meer kan bewegen/ontspannen en vooral
dat taken op tijd kan inleveren en afronden. De leraren houden rekening met de hoeveelheid
taken, toetsen en huiswerk. De leerling krijgt ook de tijd om bij te werken wat nog niet af is. Tips
voor afstandsonderwijs voor leerlingen vindt u via deze link. Het nieuwe lesrooster staat al in
Magister en natuurlijk op de de website.

De lestijd voor de examenklassen is niet minder geworden omdat alle tijd nodig is voor de
afronding van het PTA en de voorbereiding op het centraal examen. Er is daarom een aantal
lessen toegevoegd. De leerlingen hebben die lessen hard nodig om het examenprogramma
succesvol af te ronden. Bestudeer daarom het aangepaste lesrooster goed.
Zoals u weet hebben we sinds de lockdown in maart 2020 strenge maatregelen getroffen
binnen de school. Onze 10 maatregelen blijven ook in de komende periode actief voor
leerlingen die op school komen. Ook de scenario's en Corona-protocollen zoals gepresenteerd
in mijn principal letter #3 blijven actief. Dus... indien het aantal besmettingen oploopt in de
klassen die wel op school mogen komen, wordt er overgestapt op online onderwijs. Jullie
communicatie over besmettingen is dus cruciaal. Voor de klassen die op school zijn: de korte
10 minuten pauzes (3x) houd je in de klas. In de grote pauze (30 minuten) ga je zoveel mogelijk
naar buiten.
Houd ook het dagrooster op de DENISE website in de gaten. Ook als de leerling thuis zit kan
het gebeuren dat er een roosterwijziging is. Via de student council en de inmiddels bekende
survey (zie pagina 4) verzamel ik feedback over de ervaringen met dit nieuwe lesrooster.
Extra online koffieochtend voor VO per thema
❖ Examenklassen mavo/havo donderdag 11 februari 9.00-9.30u over het examen in mei 2021 en
2022 voor ouders groep 13h, 14m, 14h

❖ Informatie diploma programma's DENISE maandag 15 februari 9.00-9.45u over de start diploma
programma in 2021-2022 voor ouders groep 11, 12, 15 en T11
❖ Taalklassen dinsdag 16 februari 9.00-9.30u voor ouders groep T1/2/3, T10 en T11
❖ IMYC 1 en 2 donderdag 18 februari 9.00-9.30u voor ouders groep 9 en 10: over het monitoren
van de studievoortgang.
❖ Examenklassen IB vrijdag 19 februari 9.00-9.30u over het examen in mei 2021 en 2022, voor
ouders/leerlingen groep 13i en 14i

De desbetreffende ouders ontvangen een dag van te voren een google-meet uitnodiging.
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Corona update PO
Zoals u inmiddels weet gaat onze basisschool vanaf 8 februari weer open. Natuurlijk is het goed
nieuws dat de kinderen weer naar school komen. Toch is het geen gewone opening en hebben
we te maken met de beperkingen die deze situatie nu van het team vraagt. Langs deze weg
vraag ik uw aandacht onder welke voorwaarden de school weer open kan en waar we de
komende weken rekening mee moeten houden. In het algemeen gelden de volgende regels
met betrekking tot heropening:
● DENISE geeft fysiek onderwijs aan alle PO-leerlingen.
● Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.
●
●

●

er is geen online onderwijs meer.
De quarantaine afspraak van 10 dagen is van kracht als u vanuit het buitenland komt.
DENISE is open, tenzij het advies van de GGD over besmettingen op school en
beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of wij organisatorisch
geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat te veel personeelsleden ziek zijn
of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen over naar onderwijs op
afstand.

Inmiddels weten we ook dat de “Britse Corona variant” besmettelijker is voor, met name,
volwassenen. Het DENISE Corona protocol blijft dus volop actief met aanvullend daarop de
onderstaande praktische uitwerkingen voor de komende weken.
●
●
●

●
●

●

Als een leerling corona gerelateerde klachten heeft dan blijft de leerling thuis en/ of de
ouder laat zijn/haar kind testen;
We blijven u informeren over de laatste beslissingen van het OMT, meer informatie zie
deze website;

Indien in een groep een vastgestelde corona besmetting aanwezig is gaat de hele groep
5 dagen in quarantaine (dus thuis). De leerlingen uit de groep kunnen vanaf dag 5 een
corona test laten afnemen. Na een negatieve test kunnen de leerlingen weer naar
school. Indien ouders geen test willen laten afnemen dan wordt de quarantaine met nog
eens 5 dagen verlengd (voor desbetreffende leerling). Het is dus zo dat vanaf dag 5 de
leerlingen weer druppelsgewijs de groep in komen (na de testuitslag). Indien mogelijk zal
gedurende deze periode onderwijs op afstand worden georganiseerd;
Het voorgaande betekent ook dat de huisgenoten van de leerlingen in de groep thuis
dienen te blijven;
We organiseren het buitenspelen bij TSO in de bouwen (onderbouw, middenbouw,
bovenbouw). De medewerkers van Humankind houden toezicht. De kleine pauze wordt
in de eigen klas gehouden;
Stagiaires blijven in een vaste klas en krijgen vaste klussen;
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●

Voor leerlingen groep 7 & 8 zijn er mondkapjes beschikbaar. Deze zijn niet verplicht

●
●

maar kunnen indien gewenst gebruikt worden. Leerlingen van groep 7 nemen
mondkapjes mee voor de zekerheid;
Leerlingen van groep 8 dragen mondkapjes als zij zich in de gang van VO verplaatsen;
Groep 8 krijgt les in C08 omdat dat een groter lokaal is;

●
●
●
●

Groep 7 gebruikt ook het lokaal van groep 8 zodat er meer ruimte is;
Groep 7 en 8 krijgen online muziekles;
Drama vindt plaats in halve groepen;
De kinderen worden zoveel mogelijk gescheiden houden door afbakening van de ruimte

●

●

●

(bordjes op tafel met welke groep er mag werken);
We zorgen ervoor dat leerlingen onderling niet veel rouleren tussen verschillende
groepen. Tot 1 maart dus geen groepsdoorbroken werken. Werk wordt klaargezet in de
classroom van je levelgroup;
Belangrijk: breng uw kind bij de deur en blijf alstublieft achter de lijn, zodat er voldoende
afstand wordt gehouden van de leerkracht. Draag bij buiten mondneusmaskers te
dragen.
Daarnaast houden we ons aan het protocol van de Nederlandse overheid aan. Hierin
wordt aangegeven dat de school regelruimte heeft om onderwijs uitvoerbaar en veilig te
verzorgen. We gaan de komende twee weken monitoren waar eventuele aanpassing
nodig is.

Tot slot. Het is een ongekend zware periode waarin er steeds een beroep wordt gedaan op
onze veerkracht en aanpassingsvermogen van ons allemaal. Langs deze weg wil ik nogmaals
mijn waardering uitspreken voor uw steun en betrokkenheid.
Hartelijke groet,
ook namens de teamleiders Jutka Colson, Gabriella Brescia, Jo Hooiveld en Merel Kroese en
de ondersteuningscoördinator Jeffrey Post,
Luc Sluijsmans
Rector DENISE
------Vragen en feedback?
De teamleiders en ik blijven het waarderen als jullie ons feedback blijven geven zowel positief als
kritisch opbouwend via de DENISE-survey (3 vragen). Alle reacties worden gelezen en nemen
we mee in de evaluatie van onze aanpak. Door de grote hoeveelheid reacties, reageren we niet
altijd op vragen maar beantwoorden we ze door dit soort brieven.
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Amsterdam, 5 februari 2021
Principal Letter 20-21- #6 - Corona Update
Dear Parents/guardians,
With this sixth and extensive principal letter of this school year, I inform you on behalf of the
school management about our measures to keep the Coronavirus out. Our goal is to keep the
school as open as possible. This letter contains important information to achieve that goal.
Corona update general
Many of you participated in last Wednesday's online coffee morning. It's great to keep seeing
each other that way. I would like to point out 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
PE (gym), drama, visual arts, and music assignments. Also, in the other subjects, online contact
is not only requested. Thank you again for completing last week's survey en masse. I have also
collected a lot of feedback from students and teachers. In addition to our teachers'
appreciation/understanding and constructive feedback, many responses were about too long
days for the students sitting at home, a lot of screen time, little exercise, a lot of homework, and
the lack of real contact. We have therefore taken new measures in secondary (see page 2).
I repeated a vital message in the coffee morning: good communication from school stands or
falls with good communication from you. The general appeal is: stay at home and get tested if
you have mild complaints. For a test appointment call: 0800-1202. In the unlikely event that the
student and/or housemate is tested positive (also with distance learning), send an email to me
at l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl as soon as possible. So not through the group teacher,
mentors, teachers, reception, or otherwise. The better and faster the reports, the better I can
inform you and the DENISE team and decide what is not possible. Unfortunately, a positive
infection is not always emailed to me immediately. That slows down our communication and
approach. I am in close contact with the GGD. Sometimes I receive a notification from the GGD
that has not yet been reported to me by email. Sometimes the report via the GGD is
anonymous. This makes source and contact research impossible. So again, the kind requests
to report infections to me immediately.
On page 6, you can find the update for secondary (40-minute timetable as of February 8th)
On page 7 is the update for primary (about the reopening February 8th)
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Corona update VO
The class schedule has been adjusted based on all your feedback. From Monday, February 8,
students work VO in a 40-minute schedule. The lessons, therefore, last 40 minutes instead of
50 minutes. Advice: write down the new times and practice them with your child in advance so
that they get to the (online) class on time. The class schedule will be (much) shorter for the
classes that take the lessons online. We do this so that the student spends less time at the
laptop, can move/relax more, and, above all, can submit and complete tasks on time. The
teachers take into account the number of assignments, tests, and homework. The student is
also given time to update what is not yet finished. You can find tips for distance learning for
students via this link. The new class schedule is already in Magister and on the website.
The lesson-time for the exam classes has not decreased because it is needed to complete the
PTA and prepare for the central exam. That is why some lessons have been added. The
students need those lessons to complete the exam program. Therefore, the time table is
adjusted carefully.
As you know, we had taken strict measures within the school since the lockdown in March
2020. Our ten measures will also remain active in the coming period for students who come to
school. The scenarios and Corona protocols as presented in my principal letter # 3 also remain
active. If the number of infections increases in the classes that are allowed to go to school, we
will switch to online education. Your communication about infections is therefore crucial. For
the classes at school: you keep the short 10 minute breaks (3x) in the classroom. During the
long break (30 minutes), you go outside as much as possible.
Also, keep an eye on the “dagrooster” on the DENISE website. Even if the student is at home,

there may be a schedule change. Through the student council and the now well-known survey
(see page 4), I collect feedback about this new class schedule's experiences.
Extra online coffee morning for VO
❖ Exam classes MAVO / HAVO Thursday, February 11, 9.00-9.30h about the exam in May 2021
and 2022 for parents group 13h, 14m, 14h
❖ Information diploma programs DENISE Monday, February 15, 9.00-9.45h about the start of the
diploma program in 2021-2022 for parents group 11, 12, 15 and T11
❖ Language classes Tuesday, February 16, 9.00-9.30 am for parents group T1 / 2/3, T10, and
T11.
❖ IMYC 1 and 2 Thursday, February 18, 9.00-9.30 am for group 9 and 10 parents: about
monitoring study progress.
❖ Exam classes IB Friday, February 19, 9.00-9.30 am about the exam in May 2021 and 2022, for
parents/students group 13i and 14i

The parents concerned will receive a google-meet invitation one day in advance.
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Corona update PO
As you know, our primary school will open again from 8 February. Of course, the good news is
that the children are coming back to school. Yet, it is not an ordinary opening, and we have to
deal with the limitations that this situation now demands of the team. I want to ask your
attention under what conditions the school can reopen and what we must consider in the
coming weeks. In general, the following rules apply to reopening:
● DENISE provides physical education to all primary education students.
● Students are required to come to school. Regular compulsory education is in force.
There is no more online education.
●
●

●

The 10-day quarantine appointment is in effect if you come from abroad.
DENISE is open unless the advice of the GGD about infections at school and limiting
the risk of spreading gives reason to do so, or we have no other organizational option
than to close because too many staff members are sick or need to be quarantined, and
no replacement available is.
When education is not physically possible, schools switch to distance education.

We now also know that the “British Corona variant” is more contagious, especially for adults.
Therefore, the DENISE Corona protocol remains fully active with the following practical
elaborations for the coming weeks.
● If a student has corona-related complaints, the student stays at home and/or the parent
has his / her child tested;
●
●

We will continue to inform you about the latest decisions of the OMT, and more
information, see this website;
If established corona contamination is present in a group, the entire group is
quarantined for five days (i.e., at home). The students in the group can have a corona
test from day 5. After a negative test, the students can go back to school. If parents do
not want to have a test taken, the quarantine will be extended by another five days (for
the relevant student). Therefore, it is the case that from day five, the students come
back into the group drop by drop (after the test result). If possible, distance education

●

will be organized during this period;
The previous also means that the housemates of the students in the group must stay at
home;
We organize outdoor games at TSO in the building sector (substructure, middle,

●
●

superstructure). Humankind employees supervise. The short break is held in their
classroom;
Interns stay in a fixed class and get selected jobs;
Face masks are available for group 7 & 8 students. These are not mandatory but can

●

●

be used if desired. Group 7 students bring masks to be sure;
Group 8 pupils wear mouth masks when they move in the corridor of secondary
education;
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●
●
●
●

Group 8 is taught in C08 because it is a larger room;
Group 7 also uses the room of group 8 so that there is more space;
Groups 7 and 8 receive online music lessons;
Drama takes place in half groups;

●

The children are kept separated as much as possible by restricting the space (signs on
the table with which group is allowed to work);
We make sure that students do not rotate a lot between different groups. So no
interrupted group work until 1 March. Work is prepared in the classroom of your level

●

●
●

group;
Important: please bring your child to the door, and please stay behind the line so that
there is sufficient distance from the teacher. Wear mouth and nose masks outside.
We also adhere to the protocol of the Dutch government. This indicates that the school
has room to regulate to provide feasible and safe education. Over the next two weeks,
we will monitor where any adjustments are needed.

Finally, it is a difficult period in which our resilience and adaptability are essential. I want to take
this opportunity to reiterate my appreciation for your support and involvement.
Kind regards,
also, on behalf of the team leaders Jutka Colson, Gabriella Brescia, Jo Hooiveld, and Merel
Kroese and the support coordinator Jeffrey Post,
Luc Sluijsmans
Rector DENISE
------Questions and feedback?
The team leaders and appreciate it if you continue to give us feedback both positively and
critically constructively through the D
 ENISE survey (3 questions). All responses are read, and
we include them in the evaluation of our approach. Due to many responses, we do not always
respond to questions, but we answer them through letters like this.
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