
  

Amsterdam,   23   november   2020   
  

Parent   letter   VO   2021   -   #3   (extended)   
  

Beste   ouders/verzorgers,   
  

Via   deze   derde   ouderbrief   in   dit   schooljaar   delen   we   graag   belangrijke   informatie   met   u.     
Neem   de   tijd   om   alle   informatie   tot   u   te   nemen   en   bespreek   het   met   uw   kind.   

  
Online   koffieochtend   met   de   rector   op   26   november   
Op   donderdag   26   november   a.s.   houdt   Luc   Sluijsmans,   rector   DENISE   weer   een   online   koffie-   
ochtend   VO   van    9.00   tot   9.30   uur.     Hij   staat   stil   bij   de   onderwerpen   in   deze   nieuwsbrief   in   het   
bijzonder   de   aankomende   rapporten   en   ons   corona   beleid.   U   ontvangt   binnenkort   een   digitale   
uitnodiging.   Vanaf   8.45   kunt   u   inloggen   via   1   klik   op   de   link.   

  
Verslag   #1   (rapport)   en   online   ouderavond   met   mentor   
Op   donderdag   26   en   vrijdag   27   november   zullen   de   verslagen   (rapporten)   uitgereikt   worden   
door   de   mentoren.   Wij   willen   u   vragen   het   verslag   dat   bestaat   uit   zo’n   10   pagina’s   samen   met   
uw   kind   goed   door   te   lezen.    Via   deze   link    vindt   u   meer   informatie   over   hoe   wij   beoordelen   op   
DENISE   en   wat   de   informatie   in   het   verslag   precies   inhoudt.   
Op   1,   2   of   3   december   heeft   elke   ouder   en   leerling   een   online   gesprek   met   de   mentoren.   Het   
gesprek   duurt   ongeveer   15   minuten   en   gaat   over   het   rapport.   Het   gesprek   dient   voorbereid   te   
worden   door   uw   kind.   Het   gesprek   start   met   het   voorlezen   van   de   mentortekst   door   de   leerling.   
De   mentoren   hebben   ook   alle   informatie   van   de   overige   leraren   ontvangen   en   kunnen   deze   
toelichten   op   basis   van   uw   vragen.   Er   wordt   dus   over   alle   vakken   gesproken   in   het   online   
gesprek.   De   gesprekken   worden   ingedeeld   op   een   van   de   dagen   door   de   mentoren.   Meer   
informatie   over   de   planning   en   een   digitale   uitnodiging   volgt   uiterlijk   vrijdag   27   november.   

  
Corona   Update   
Raadpleeg    het   VO   protocol    voor   de   laatste   gegevens   over   het   schoolbeleid   omtrent   corona.   
Hier    vindt   u   de   beslisboom   12+   thuisblijven   of   naar   school/werk.    U   kunt   dit   schema   gebruiken   
om   te   bepalen   of   uw   kind   met   corona-gerelateerde   klachten   wel   of   niet   naar   school   kan   komen.   
Volwassenen   kunnen   beoordelen   of   je   wel   of   niet   naar   het   werk   mag.   De   beslisboom   wordt   
regelmatig   aangepast   naar   aanleiding   van   nieuwe/vernieuwde   regelgeving.   

  
De   laatste   informatie   heeft   u   via   mail   ontvangen.   U   kunt   natuurlijk   ook   zelf   altijd    de   website   van   
de   ggd    bekijken.   We   doen   er   alles   aan   om   uw   kinderen   een   veilige   schoolomgeving   te   bieden.   
Onze   communicatie   aanpak   is   gebaseerd   op   transparantie.   Dat   betekent   dat   we   een   e-mail   
met   alle   relevante   informatie   naar   u   en   het   personeel   sturen.   Daarnaast   is   ons   beleid   dat   we   
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indien   nodig   aanvullende   informatie   per   klas   sturen.   Ons   beleid   is   om   proactief   te   handelen.   Dat   
betekent   dat   we   ook   preventieve   maatregelen   nemen,   bijvoorbeeld   de   instructie   voor   sommige   
collega’s   om   thuis   te   blijven   of   de   actie   om   leerlingen   thuis   te   laten.   Uiteraard   communiceren   we   
zo   snel   mogelijk.   Zoals   gezegd   staat   de   school   in   nauw   contact   met   de   GGD   en   sturen   we   
indien   nodig   instructies   naar   medewerkers,   ouders   en   studenten.     

  
Schoolexamenweek   13h,   14h   en   14m   -   7   t/m   10   december   2020   
De   examengroepen   sluiten   de   tweede   periode   af   met   een   schoolexamenweek.   In   het   
onderstaande   schema   kunt   u   de   datum   en   tijden   van   de   schoolexamens   per   
examenprogramma   vinden.     
Op   1   december   om   13.00   uur   zullen   de   leerlingen   van   GR13ha/b   een   debat   voeren   in   het   
Theater33   als   onderdeel   van   het   PTA   Nederlands   en   Geschiedenis.     
Op   14   januari   2021   om   8.30   u   zal   het   SE   monoloog   Drama   van   GR14h   plaatsvinden   in   het   
Theater33.   
    
SE-rooster   periode   1   7   t/m   10   december   

  
Alle   leerlingen   dienen   hun   eigen   woordenboeken   Ne,   NT2,   Ne-eigen   taal   en   Engels   mee   te     
nemen.   
De   herkansing   voor   de   schoolexamenweek   van   periode   2   zal   plaatsvinden   op   woensdag   13   
januari   2021   om   9.00   uur.   Reguliere   lessen   zullen   op   deze   dag   starten   vanaf   11.20   uur   volgens   
rooster.   
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Groep    tijd    7   december    8   december    9   december    10   december    11   december  

GR14ma/b  

9.00-11.00    Biologie    Geschiedenis    Wiskunde   
Nask   I   +   
Maatschappij-   
kunde   

Winterviering   

13.00-15.00    Nederlands    Spaans   +   
Arabisch    Economie    Engels   

(oefenexamen)   

GR13ha/b  
9.00-11.00    Geschiedenis   

Wiskunde   A   +   
Wiskunde   B      Engels        

13.00-15.00    Nederlands    Spaans   +   
Arabisch         

GR14ha/b  

9.00-11.00    Economie   +   
Scheikunde   

Wiskunde    B   +   
Aardrijkskunde   Biologie    PWS   

Natuurkunde    

13.00-15.00    Nederlands    Spaans   +   
Arabisch    Maatschappijleer   

CKV   14ha+b   
PWS     
(11.30   -   16.30u)   



  

VMR   verkiezing   
Op   30   november   2020   vinden   de   verkiezingen   van   de   medezeggenschapsraad   (VMR)   plaats.   
Lees    de   brief    van   de   Verkiezingscommissie   VMR   waarin   wordt   uitgelegd   hoe   de   verkiezingen  
zullen   worden   georganiseerd.   

  
Verlof   
Als   uw   kind   een   afspraak   heeft   bij   de   dokter,   tandarts,   etc.   dan   is   het   de   bedoeling   dat   u   een   
mail   stuurt   naar:    verzuim@denise.espritscholen.nl .   Leerlingen   mogen   dus   zelf   niet   mailen   of   zich   
niet   meer   afmelden   bij   de   receptie.   Voor   en   na   schoolvakanties   wordt   er   in   principe   geen   
bijzonder   verlof   verlof   verleend.   Bijzonder   verlof   rondom   schoolvakanties   wordt   slechts   in   
exceptionele   gevallen   toegewezen.   De   rector   beslist   hierover   en   ouders   zullen   van   deze   
beslissing   op   de   hoogte   worden   gebracht.    NB:   de   overheid   raadt   reizen   af   in   verband   met   de   
Corona   maatregelen.   

  
Winterviering   en   Sinterklaas   
In   verband   met   de   huidige   
coronamaatregelen   heeft   de   
schoolleiding   besloten   de   
sinterklaasviering   in   het   VO   niet   
door   te   laten   gaan.   Voor   het   
winterfeest   op   11   december   zal   
een   ochtendprogramma   
georganiseerd   worden,   dit   maal   
zonder   de   traditionele   maaltijd.   

  
Zwemlessen   taalklassen   weer   
gestart   
Nadat   er   een   aantal   weken   geen   
zwemles   is   geweest   wegens   de   
aangescherpte   Corona   
maatregelen,   zijn   miv   23   
november   de   zwemlessen   voor   de   
Taalklassen   weer   begonnen.   
Wilt   u   er   op   letten   dat   kind   elke   
maandag   zwemspullen   
meeneemt.   Als   uw   kind   om   een   of   
andere   reden   niet   kan   zwemmen   
ontvangen   wij   graag   een   e-mail   of   
briefje   van   u.     
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Nieuwe   taalklas   geopend   
We   zijn   blij   en   trots   om   weer   een   nieuwe   taalklas   te   kunnen   openen   op   DENISE.   Met   ingang   van   
16   november   verwelkomen   we   nieuwe   taalleerders   in   onze   T3   groep.   Een   nieuwe   groep   vergt   
natuurlijk   ook   meer   mankracht,   daarom   hebben   we   dhr.   Rimmert   Faber   aangenomen   als   
nieuwe   NT2   en   M&M   docent   voor   deze   en   andere   taalgroepen.     

  
Exit   Point   IMYC   en   Taalprogramma   
In   de   huidige   periode   werken   de   leerlingen   met   de   volgende   thema’s.   Gr9/Taalklassen   
Celebration,   Gr10   Development   en   Gr11   Identity.   
Aan   het   einde   van   deze   periode   laten   de   leerlingen   in   een   Exit   Point   zien   wat   ze   hebben   
meegemaakt   en   geleerd   met   hun   Thema   als   leidraad.   
In   de   derde   periode   starten   we   met   het   Entry   Point   waarin   de   volgende   thema’s:   Gr9/   
Taalklassen,   Respect,   Gr10   Courage   en   Gr11   Responsibility.   Door   de   Corona   restricties   worden   
de   Entry   points   aangepast   naar   wat   er   kan   en   mag   binnen   de   school.   Hier   is   het   IMYC   team   is   
hier   hard   mee   bezig.   
    
Extended   essay   GR14i   en   Profielwerkstuk   GR14h   
Door   de   lockdown   vorig   schooljaar   en   de   huidige   corona   maatregelen   hebben   het   Extended   
Essay   (GR14i)   en   het   Profielwerkstuk   (GR14h)   vertraging   opgelopen.   Hierdoor   is   het   de   
leerlingen   van   GR14i   niet   gelukt   de   deadline   van   de   extended   essay   te   halen.   Om   aan   de   norm   
van   Academic   honesty   te   kunnen   voldoen   moeten   de   leerlingen   het   Extended   Essay   op   
hetzelfde   moment   inleveren.     
De   curriculum   coördinator   heeft   daarom   samen   met   de   schoolleiding   besloten   de   deadline   van   
het   Extended   Essay   te   verplaatsen   naar   22   november   2020.   De   Viva   Voce   (het   eindgesprek   
over   de   extended   essay)   zal   plaatsvinden   in   de   week   van   6   december.   
Door   dezelfde   omstandigheden   is   het   de   leerlingen   van   GR14h   niet   gelukt   om   de   deadline   van   
het   profielwerkstuk   te   halen.   Daarom   hebben   de   profielwerkstuk   coördinator   en   de   
schoolleiding   besloten   de   deadline   te   verplaatsen   naar   10   december   16.30   uur.   In   de   
schoolexamenweek   is   tijd   vrijgemaakt   om   te   werken   aan   het   PWS   (zie   schema).   De   presentatie   
van   de   profielwerkstukken   zal   plaatsvinden   in   de   week   van   25   januari   2021.   

  
Visual   arts   GR12a     
Vorige   week   tijdens   de   Visual   Arts   les   zat   12a   noodgedwongen   thuis.   In   de   klas   zijn   zij   bezig   
stop   motion   video's   te   ontwerpen   rondom   de   rol   van   religie   in   onze   wereld   en   helaas   lagen   al   
hun   materialen   hiervoor   op   school.   Om   toch   een   zinvolle   invulling   te   geven   aan   deze   
onverwachte   afstands   les   kregen   ze   als   opdracht   om   allemaal   hun   eigen   stop   motion   te   maken   
van   hetzelfde   storyboard.   Ze   hadden   een   uur   de   tijd   om   deze   video   op   te   nemen   en   te   editen.  
In   recordtijd   hebben   ze   allemaal   prachtige   kleine   kunstwerkjes   gemaakt   (zie   hier   het   werk   van   
Lina ).   Zie    hier    het   storyboard.     
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We   gebruiken   hiervoor   de   gratis   app   Stop   Motion   Studio.   Bij   deze   nodig   ik   iedereen   uit   om   ook   
een   stop   motion   te   maken   van   dit   storyboard   en   deze   naar   mij   te   mailen   via   
m.keersmaekers@denise.espritscholen.nl .   Dit   is   een   erg   leuke   activiteit   voor   alle   leeftijden!   

  
Internal   Assessment   Chemistry   GR14i   
Op   6   november   hebben   de   leerlingen   van   groep   14i   Chemistry   met   dhr   Veenstra   gewerkt   aan   
hun   IA’s.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
5   



  

Devices   
Iedere   leerling   is   verplicht   om   een   opgeladen   device   (anders   dan   een   telefoon)   bij   zich   te   
hebben.   Als   u   de   financiële   middelen   niet   heeft   om   een   laptop   of   tablet   te   kopen   voor   uw   kind   
lees   dan   onderstaande   informatie   goed   door:   
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/     

  
Belangrijke   data   

● 26   november    >   Uitreiking   verslag   #1   
● 1-3   december    >   online   mentorgesprekken   nav   verslag   #1   
● 7   -   10   december >   schoolexamenweek   periode   2     
● 11   december    >   celebration   activity   per   group   
● 14   december   -   4   januari >   wintervakantie    (let   op:   ook   maandag   4   januari   !)   
● 5   januari >   Entry   Point   IMYC   en   taalklassen   
● 13   januari >   herkansing   schoolexamenweek   periode   2   

  
Zie   verder:    vakantieoverzicht    op   onze   website.   

  
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   dan   kunt   u   in   contact   komen   met   de   teamleider   van   uw   kind.   
Mocht   u   naar   aanleiding   van   de   ouderbrief   vragen   hebben   dan   horen   we   die   graag.     
We   zijn   bereikbaar   via    info@denise.espritscholen.nl      

  
Hartelijke   groet,   namens   het   hele   lerarenteam   en   ondersteunende   staf,   

  
Gabriella   Brescia   
Teamleider   Voortgezet   Onderwijs   IMYC   

  

Petra   van   der   Geest   
Teamleider   Voortgezet   Onderwijs   Taalklassen   en   Career   
 

Jo   Hooiveld   
Teamleider   Voortgezet   Onderwijs   IMYC   en   Diploma   programma   
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Amsterdam,   23   November   2020   
  

Parent   letter   VO   2021   -   #3   
  

Dear   parents/guardians,     
  

Through   this   parent   letter   we   share   important   information   with   you.     
Please   take   the   time   to   read   all   the   information   and   send   us   your   questions.   

  
Online   coffee   morning   with   the   rector   on   26   November   
Luc   Sluijsmans,   principal   DENISE,   will   hold   another   VO   coffee   morning   Thursday   26   November   
9.00-9.30   am.    He   will   focus   on   the   topics   in   this   newsletter,   especially   the   upcoming   report   
cards   and   the   corona   policy.   You   will   receive   a   digital   invitation   shortly   (entry   from   8.45am).   

  
Report   #1   and   online   parent   evening   by   mentor   
The   26th   of   November   the   report   card   will   be   printed   and   handed   out   by   the   mentors.   We   
would   like   to   ask   you   to   read   the   report   card   together   with   your   child.    Via   this   link    you   find   the   
information   on   assessment   at   DENISE   and   what   the   information   in   the   report   card   means.     

  
December   1,   2   or   3,   the   online   parent   meetings   will   take   place   with   the   mentor(s).   It   will   be   a   15   
minutes   online   meeting   with   the   mentors   of   your   child.   The   meeting   should   be   prepared   by   your   
child.   The   mentors   will   make   a   planning   for   the   online   meetings.   More   information   on   the   parent   
meetings   will   follow   on   Friday   november   27th.   

  
Corona     
Please   consult    the   VO   protocol    for   the   last   measures   and   the   school   policy   regarding   corona.   
Here    you   can   find   the   decision   tree   12+   for   staying   at   home   or   going   to   school/work.   
Parents   can   use   this   schedule   to   decide   whether   a   child   with   corona-related   complaints   can   
come   to   school.   This   document   is   adjusted   regularly   based   on   new   regulations.   

  
You   have   received   the   latest   information   by   email.   You   can,   of   course,   always   view   the   website   
of   the   ggd   yourself.   We   are   committed   to   providing   your   children   with   a   safe   school   
environment.   Our   communication   approach   is   based   on   transparency.   This   means   that   we   will   
send   an   email   with   all   the   relevant   information   to   you   and   the   staff.   Also,   our   policy   is   to   send   
additional   information   per   class   if   necessary.   Our   policy   is   to   act   proactively.   This   means   that   we   
also   take   preventive   measures,   such   as   instruction   for   some   colleagues   to   stay   at   home   or   the   
action   to   leave   students   at   home.   Of   course,   we   communicate   as   soon   as   possible.   As   
mentioned,   the   school   is   in   close   contact   with   the   GGD   and,   if   necessary,   we   send   instructions   
to   employees,   parents,   and   students.     
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Leave   of   absence   
When   your   child   has   a   meeting   with   the   doctor,   dentist,   etc.   you   are   required   to   send   an   email   
to:    verzuim@denise.espritscholen.nl .   Students   are   not   allowed   to   send   mail   to   the   reception.   In   
advance   of   or   after   school   holidays   leave   of   absence   is   granted   on   exceptional   cases.   The   
school   management   decides   on   the   matter   and   parents   are   notified   about   the   decision.   

  
School   exam   week   13h,   14h   and   14m   -   7th   until   10th   of   December   2020   
The   exam   groups   close   off   the   second   period   with   a   school   exam   week.   In   the   schedule   below   
you   can   find   the   date   and   time   for   the   school   exams   per   diploma   program.   
The   1st   of   December   at   13.00h   the   students   of   GR13h   will   have   a   debate   in   Theater33   as   part   
of   the   PTA   Dutch   and   History.   
The   14th   of   January   at   8.30h   the   SE   monologue   Drama   of   GR14h   will   take   place   in   Theater33.   

  
SE-schedule   period   2   -   December   7th   until   10th     

  
Students   are   required   to   bring   their   own   dictionary   Dutch,   NT2,   Dutch-native   language   and   
English.   The   retake   for   the   school   exam   of   period   2   will   take   place   on   Wednesday   January   13th   
at   9.00h.   Regular   lessons   will   start   from   11.20h   according   to   the   schedule.   
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Group    time    December   7th     December   
8th    December   9th    December   10th    December   11th    

GR14ma/b  

9.00-11.00    Biology    History    Mathematics    Nask   I   +   
Social   Science   

Winter   
celebration   

13.00-15.00    Dutch    Spanish   +   
Arabic    Economy    English     

(mock   exam)   

GR13ha/b  
9.00-11.00    History   

Mathematics     
A   +   B      English        

13.00-15.00    Dutch    Spanish   +   
Arabic         

GR14ha/b  

9.00-11.00    Economy   +   
Chemistry   

Mathematics   
B   +   
Geography   

Biology    PWS   
Physics     

13.00-15.00    Dutch    Spanish   +   
Arabic    Civics   

CKV   14ha+b   
PWS     
(11.30   -   16.30h)   

mailto:verzuim@denise.espritscholen.nl


  

VMR   verkiezing   
The   School   Advisory   Council   (VMR)   elections   will   take   place   on   30   November   2020.   Please   
read     the   letter     from   the   VMR   Election   Committee   explaining   how   the   elections   will   be   organised.   

  
Swimming   lessons   language   classes   cancelled   temporarily   
Due   to   the   current   corona   measures   the   swimming   lessons   of   the   language   classes   have   been   
cancelled   until   further   notice.   Students   currently   have   extra   NT2   lessons   instead   of   the   
swimming   lesson.   These   lessons   can   be   found   in   your   child's   schedule   on   the   website   and   in   
Magister.   As   soon   as   the   swimming   lessons   will   be   resumed   we   will   notify   you.   

  
New   language   class   started   
We   are   happy   to   welcome   a   new   language   class   at   DENISE.   Starting   November   16th   the   new   
students   of   T3   have   joined   our   school.   A   new   group   requires   new   teachers,   we   are   happy   to   
welcome   Mr.   Rimmert   Faber   as   our   new   NT2   and   M&M   teacher   for   this   and   several   other   
language   groups.   

  
Winter   Celebration   and   Sinterklaas   
Due   to   the   current   corona   measures   the   school   management   has   decided   that   Sinterklaas   is   
cancelled   in   the   secondary   education.   For   the   Winter   Celebration   on   the   11th   of   December   a   
morning   program   will   be   organized,   without   the   traditional   meal.   

  
Exit   Point   IMYC   and   language   program   
Period   2   students   are   working   with   the   following   themes:   Gr   9/Language   classes   -   Celebration,   
Gr10   -   Development   and   Gr   11   -    Identity.   The   students   will   complete   the   period   with   an   Exit   
Point   with   the   Big   Idea   as   a   guideline   to   showcase   what   they   learned.   In   period   3   we   will   start   
with   the   Entry   Point   of   the   following   themes:   Gr   9/Language   classes   -   Respect,   Gr10   -   Courage   
and   Gr11   -   Responsibility.   Due   to   the   restrictions   the   Entry   points   will   be   adapted   to   the  
possibilities   within   school.   The   IMYC   team   is   working   hard   to   prepare   these   days.   
    
Extended   essay   GR14i   and   Profielwerkstuk   GR14h   
Due   to   the   lockdown   last   school   year   and   the   current   restrictions   at   school   the   Extended   Essay   
(GR14i)   and   the   Profielwerkstuk   (GR14h)   have   been   delayed.   Therefore   the   students   of    GR14i   
have   not   been   able   to   meet   the   set   deadline   of   the   extended   essay.   To   meet   the   Academic   
Honesty   standard   the   students   have   to   hand   in   the   Extended   Essay   at   the   same   moment.     
The   curriculum   coördinator   and   school   management   have   decided   to   postpone   the   deadline   of   
the   Extended   Essay   to   November   22th   2020.   The   Viva   Voce   (the   final   conversation   on   the   
extended   essay)   will   take   place   in   the   week   of   December   6th.   
The   students   of   GR14h   have   not   been   able   to   meet   the   deadline   of   the   profielwerkstuk.   
Therefore   the   profielwerkstuk   coördinator   and   school   management   have   decided   to   postpone   
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the   deadline   to   December   10th   december   16.30   uur.   During   the   school   exam   week   time   has   
been   scheduled   to   work   on   the   profielwerkstuk   (PWS   in   the   schedule   above).   The   presentation   
of   the   profielwerkstukken   will   take   place   in   the   week   of   January   25th.   

  
Visual   arts   GR12a     
Last   week   during   the   Visual   Arts   lesson   group   12a   was   quarantined.   In   the   lessons   students   are   
working   on   designing   stop   motion   videos   with   the   theme   religion   in   our   world.   Unfortunately   all   
material   for   these   videos   were   at   school.   To   ensure   a   meaningful   content   of   the   unexpected   
online   lessons   students   were   instructed   to   create   their   own   stop   motion   video   based   on   the   
same   storyboard.   Students   had   an   hour   to   film   and   edit   this   video.   In   a   record   time   students   
have   created   little   pieces   of   art   (check   out   the   work   of    Lina ).    Here    you   can   find   the   storyboard.   

  
Internal   Assessment   Chemistry   GR14i   
November   6th   students   of   GR14i   Chemistry   have   worked   on   their   IA’s   with   Mr.   Veenstra   (see   
pictures   above).  

  
Devices   
All   students   are   required   to   bring   a   charged   device   (not   a   phone)   to   school.    If   you   do   not   have   
the   means   to   buy   a   laptop   or   tablet   for   your   child   please   read   this   information   thoroughly:   
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/     

  
Important   dates   

● November   26th >   presentation   first   report    
● December   7th   -   10th >   school   exam   week   period   2   
● December   11th    >   winter   celebration     
● December   14th   -   January   4th >   winter   break    (please   notice:   also   January   4th)   
● January   5th    >   Entry   Point   IMYC/   Language   classes   
● January   13th    >   resit   of   school   exam   week   period   2   

  
Look   at   the    holidays    on   our   website.   

  
Kind   regards,   on   behalf   of   the   entire   team,   

  
Gabriella   Brescia   
Team   Leader   Secondary   Education   IMYC   

  

Petra   van   der   Geest   
Team   Leader   Secondary   Education   Language   and   Career   program   
 

Jo   Hooiveld   
Team   Leader   Secondary   Education   IMYC   en   Diploma   program   
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