
 

Amsterdam, 19 oktober 2018  
Parent Letter VO 2018- 2019 #2 
(English text page 4+5+6) 

 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze ontvangt u de tweede ouderbrief van het schooljaar 2018-2019.  
 
Terugblik schoolkamp Maastricht 
In september jl. verplaatste onze school zich naar Maastricht. Het schoolkamp is een belangrijk moment in 
het schooljaar. Wij hopen dat uw zoon of dochter terugkijkt op een fijne tijd in een mooie omgeving. Wij als 
team kijken in ieder geval met plezier en trots terug op geslaagde dagen. Voor veel leerlingen was 
Maastricht een ware ontdekking. Er zijn vriendschappen gesloten, er is gedanst, ontdekt, gefietst en er is 
veel lol gemaakt. De leerlingen hebben elkaar beter leren kennen. Ieder schooljaar proberen we het 
schoolkamp te verbeteren. Mocht u nog tips hebben of andere (positieve) opmerkingen hebben dan horen 
wij dat heel graag. U kunt ze mij mailen naar l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl   
 
Exit Point / Entry Point 
De leerlingen ronden op 19 oktober hun eerste lesperiode af. Groep 9, 10 en 11 doen dat met een Exit 
Point. In vijf rondes reflecteren ze op hun leerdoelen in de eerste periode. Vraag uw kind eens naar het 
mediaproduct dat ze hebben gemaakt. Op dinsdag 30 oktober (let op: maandag vrij!) start de tweede 
periode. Op 29 oktober vindt u via het dagrooster alle informatie over de start van de nieuwe periode. 
 
Schoolexamens groep 14 en 16 
Op dinsdag 30 oktober, woensdag 31 oktober, donderdag 1 november en vrijdag 2 november vinden de 
schoolexamens plaats voor groep 14 en 16. De examens vinden plaats op het DENISE Buitenhuis, 
Uiterwaardenstraat 60A. Leerlingen moeten om 8.15 uur aanwezig zijn. Meer info volgt via dagrooster en 
mentoren. 

 
Ouderavond: Interculturele competentie> 13 november, 18: 30-20: 30 uur 
We nodigen alle ouders (PO en VO) uit om met ons mee te doen voor een interactieve ouderavond over het 
thema interculturele competentie. Tijdens deze informele avond zullen we nadenken over onze (steeds 
veranderende) identiteit, over uitdagende interculturele ontmoetingen en bespreken hoe we kunnen helpen 
een interculturele gemeenschap te onderhouden waar iedereen zich welkom voelt. De ouderavond vindt 
plaats op 13 november, dinsdag 18: 30-20: 30 uur in Pieter de Hoochstraat 78, klaslokaal 33. Belangrijk: 
meld u aan via deze spreadsheet. 
 
De start op een nieuwe school en/of een nieuwe klas 
Het starten van de middelbare school of instromen op nieuwe school of klas is een belangrijke gebeurtenis. 
Onze docenten en mentoren zullen er alles aan doen om uw kind een goede start te geven in dit 
schooljaar. We hebben enkele veel voorkomende situaties en tips voor ouders op een rij gezet. 
  
1. Het werk organiseren 
Maak een plan samen voor minstens de eerste paar weken. Moedig uw kind aan om de tas de avond 
tevoren in te pakken. Vraag uw kind om u een rondleiding te geven door enkele van de apps die we op 
school gebruiken. Denk aan een manier om (papier) werk te organiseren, bijvoorbeeld gekleurde mappen 
voor elk onderwerp. 
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2. Huiswerk maken 
Creëer een geschikte ruimte thuis om in te werken. Praat over wat uw kind nodig heeft om te studeren. 
Zorg voor voldoende tijd voor hobby's en sport. Help uw kind om een onderscheid te maken tussen 
grotere taken en kleinere taken die kunnen worden uitgevoerd en afgevinkt. Overweeg grote 
schoolopdrachten toe te voegen aan de gezinsplanner. Docenten noteren het huiswerk in magister. Ze 
schrijven erbij waar de opdracht te vinden is.  
  
3. Taal 
Als uw kind nerveus is over hun Nederlandse of Engelse vaardigheden, herinner hen eraan dat de 
taalachtergrond van onze studenten zeer divers is. Bij DENISE ondersteunen alle leraren studenten bij 
taalontwikkeling. We bieden extra lessen aan met de taaldocenten in kleine groepen. 
  
4. Vrienden maken 
Als uw kind nerveus zich voelt over het maken van nieuwe vrienden, neem dan de tijd om te luisteren en 
stel ze gerust dat de meeste kinderen zich op deze manier voelen. Moedig uw kind aan om deel te nemen 
aan schoolactiviteiten, bijvoorbeeld theaterlessen op woensdag- en vrijdagmiddag. Dit kan een goede 
manier zijn om vrienden te maken met studenten in andere groepen. Vriendschappen hebben tijd nodig om 
te groeien. 
  
5. Voor ouders: blijf verbonden 
Kijk regelmatig op onze schoolwebsite bijvoorbeeld dagrooster, jaarplanning en de belangrijkste 
documenten. Woon schoolevenementen bij, zoals ouderavonden en klankbordavonden. Zorg ervoor dat 
de mentoren op de hoogte is van eventuele veranderingen. 
 
Studievoortgang leerling in beeld 
Op de ouderavond van 12 september jl. hebben de mentoren toegelicht hoe DENISE de studievoortgang 
van leerlingen in kaart brengt. Binnen elk vak werkt de leerling aan meerdere leerdoelen. Leerdoelen maken 
duidelijk welke kennis, vaardigheden en leerhouding voor een vak belangrijk is.  
Gedurende het schooljaar krijgt de leerling 1) feedback over de voortgang en wat (nog) beter kan 2) een 
waardering van vakkennis/vakvaardigheden op basis van gemaakt werk (level 1 t/m 5) en 3) een 
waardering van de leerhouding (op tijd, huiswerk gemaakt, vragen stellen etc). Op 13 december volgt een 
eerste uitgebreid verslag over de voortgang. Op de ouderavond in januari 2019 kunt u met drie docenten in 
gesprek gaan over de voortgang naar aanleiding van het verslag. De bijeenkomst wordt ook gebruik om te 
bespreken welk diploma programma in bereik ligt. Regelmatig houden de leraren een leerlingbespreking 
over de studievoortgang van het leren. We bespreken de aanwezigheid, gedrag en leerprestaties. In 
sommige gevallen is er een reden om ouders al eerder te spreken over de voortgang. In dat geval neemt 
de mentor contact op via mail/telefoon voor een gesprek op school.  
 
Op tijd komen / absentie / verlof 
Naast het (huis)werk maken is aanwezig zijn op school en op tijd in de les komen een belangrijk 
voorwaarde om stappen te zetten in het leerproces. We constateren dat een aantal leerlingen structureel te 
laat komt. U kunt dat in Magister zien (via inlog zoon/dochter). Mentoren voeren gesprekken met leerlingen 
die moeite hebben om op tijd te komen of vaak afwezig zijn. Mogelijk wordt u ook benaderd door de 
mentor voor een gesprek. Bij 16 lessen absent of te laat binnen vier weken maken we melding bij de 
Leerplicht. De leerplichtambtenaar roept de leerling en ouder(s) dan op voor een gesprek.  
Als uw zoon of dochter ’s ziek is belt u elke dag tussen 07.30 en 8.30 uur met de school via 020 - 
4802700 totdat hij/zij weer beter is en weer naar school kan komen. Bij 4 ziekmeldingen in 3 maanden tijd 
en/of een week lang ziek zijn, wordt een melding bij de schoolarts gedaan. Daarnaast wil ik u wijzen op het 
volgende. In het jaaroverzicht staan alle vakanties vermeld.    
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Houd er rekening mee dat er nooit verlof wordt verleend aansluitend aan vakanties. Verlof-aanvragen dient 
u, indien mogelijk, minimaal twee weken van te voren in door middel van het verlofformulier  (zie website 
DENISE of bij de receptie). 
 
Planning 

Herfstvakantie:   maandag 22 oktober 2018 t/m maandag 29 oktober 2018 (let op: maandag nog vrij) 

Start periode 2  dinsdag 30 oktober 2018 - bekijk dagrooster voor de laatste informatie 

Sounding Board 
Evening: Interculturele 
competentie 

dinsdag 13 november, 18: 30-20: 30 uur Pieter de Hoochstraat 78 

Verslag #1  donderdag 13 december 2018 

Wintervakantie:  maandag 17 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 

10 minuten gesprekken  dinsdag 15 januari 2019: 16.00 - 21.00 uur, in gesprek met maximaal 3 leraren 

 
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 kunt u in contact komen met mij. Mocht u naar aanleiding van de ouderbrief 
vragen hebben dan hoor ik die graag. Ik ben bereikbaar op l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl

 
Een goede herfstvakantie toegewenst en hartelijke groet,  
 
namens het hele lerarenteam en ondersteunende staf, 
 
Luc Sluijsmans 
Teamleider Voortgezet Onderwijs 
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Amsterdam, October 19th 2018  
Parent Letter Secondary 2018-2019 #2 
(Nederlandse versie page 1+2+3) 

 
Dear Parents/Guardians, 
This is the second parent letter of the school year 2018-2019. 
 
School camp Maastricht 
In September, our school “moved” for one week to Maastricht. The school camp is an important moment 
at the beginning of the school year. We hope your son or daughter enjoyed their stay in this beautiful 
setting. We as a team had a great time and thought this week was a success. For many students, 
Maastricht was a new journey. Students made new friends, danced, discovered, cycled and had lots of 
fun. The students got to know each other better. Every school year we try to improve the organization of 
the school camp. If you have any feedback, positive or constructive, do not hesitate to send it to us at 
l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl 
 
School exams group 14 and 16 
On Tuesday 30 October, Wednesday 31 October, Thursday 1 November and Friday 2 November the 
school exams take place for groups 14 and 16. The exams take place at the DENISE Buitenhuis, 
Uiterwaardenstraat 60A. Students must be present at 8.15. More info follows via day schedule and 
mentors. 
 
Parent evening: Intercultural Competence > 13th November, Tuesday, 18:30-20:30 
We kindly invite all (primary and secondary) parents to join us for an interactive parent evening on the 
theme of Intercultural Competence. During this informal evening we will reflect on our (ever-changing) 
identity, on challenging intercultural encounters, and discuss how we can help sustain an intercultural 
community where everyone feels welcome. The Parent evening will take place on the 13th November, 
Tuesday, 18:30-20:30 at Pieter de Hoochstraat 78, room 33. Important: Please sign up using this 
spreadsheet.   
 
Exit Point / Entry Point 
The students complete their first class on October 19th. Group 9, 10 and 11 do so with an Exit Point. In 
five rounds they reflect on their learning objectives in the first period. Ask your child about the media 
product that they have made. On Tuesday 30 October (note: Monday free!) The second period starts. On 
29 October you will find all the information about the start of the new period via the day schedule. 
 
Common changes when starting secondary or a new class 
Starting secondary school may feel daunting. Subject teachers and mentors will do everything they can to 
help your child get off to a great start at DENISE. We’ve put together some common changes and tips for 
parents supporting their child through the transition to secondary school or a new class. 
 
1. Getting organized 
Prepare and plan together for at least the first few weeks. 
Encourage your child to pack their bag the night before. Try not to do this yourself. 
Ask your child to give you a tour of some of the apps we use in school. 
Think of a way to organize (paper)work, for instance, colored folders for each subject. 
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2. Doing homework 
Create a suitable space to work in. Talk about what your child needs to study.  
Get into a weekly routine for homework. Ensure there is enough time for hobbies and sports. 
Help your child to make a distinction between larger tasks and smaller tasks that can be done and ticked 
off. Consider adding big school assignments to a family planner. All teacher place the instructions for 
homework in Magister. 
 
3. Building confidence 
Talk about adjusting to the new responsibilities. Tell your child this takes some time. 
Encourage your child to talk to their teachers.  
If your child is nervous about their Dutch or English skills, remind them that the language background of our 
students is very diverse. At DENISE, all teachers support students in language development. We offer extra 
lessons with the language teachers in small groups. 
 
4. Making friends 
If your child feels nervous about making new friends, take time to listen and reassure them that most 
children feel this way. 
Encourage your child to participate in school activities. This can be a good way to make friends with 
students in other groups. 
Friendships take time to grow: no need to worry if they haven’t made a friend yet. 
 
For parents: Stay connected 
Once your child is at secondary school, you may feel more out of touch with other parents as well as with 
the school. It may help to: 
Regularly check our school website for updates. 
Attend school events, such as parent evenings and sounding board evenings. 
Make sure the mentors are aware of any changes at home. 
 
The monitoring of study progress 
During the Parent Evening on September 12th, the mentors explained how the teachers assess students. 
During the school year, the subject teachers will each assess the different learning goals. These learning 
goals will tell the student what knowledge, skills or approaches to learning are needed for each subject. On 
December 13th every student will get their Report Card with all the information about the study progress. 
On the Parent Evening of January 15th, 2019 parents and students will discuss the goals that may have 
achieved already and the ones the student still needs to work on. The meeting will also be used to address 
the diploma program options and what is required for a feasible choice. Teachers regularly discuss the 
progress of learning of each student. The teacher team examines the presence, behavior and learning 
performance of each student. As a result, the mentor talks to students when an improvement is needed. In 
some cases, parents are also invited. The mentor will contact the parents by mail/phone for a meeting at 
school.  
  
On time / absence / leave 
In addition to organizing (homework, the attendance of lessons (on time) is an essential condition for taking 
steps in the learning process. Some students are structurally late in class. You can check this information in 
Magister (via login son/daughter). Mentors talk with students who are struggling to get on time or often 
absent. The mentor also informs parents. In case 16 lessons absent or late within four weeks we will report 
to ‘Leerplicht.’ The apprenticeship officer then invites the student and parent(s). If your son or daughter is 
ill, please call the school every day between 07.30 and 08.30 am at 020-4802700 until he/she can return 
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to school. In the case of 4 sickness reports in 3 months time and/or one week of illness the school doctor 
will  
 
be informed. Finally, I would like to address the following. In the year planning on our website, you will find 
all the dates of the school holidays. Please note that no leave is granted in conjunction with holidays. Leave 
requests should be completed at least two weeks. For this form see DENISE website or at the reception. 

 
Planning 

Autumn Holiday   maandag 22 oktober 2018 t/m maandag 29 oktober 2018 (let op: maandag nog vrij) 

Start semester 2  dinsdag 30 oktober 2018 - zie dagrooster op onze website voor de start 

Sounding Board 
Evening: Interculturele 
competentie 

dinsdag 13 november 18:30-20: 30 uur Pieter de Hoochstraat 78 

Report Card #1  donderdag 13 december 2018 

Winter Holiday  maandag 17 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 

Teacher meetings  dinsdag 15 januari 2019: 16.00 - 21.00 uur, in gesprek met maximaal 3 leraren 

 
Questions 
If you have any questions to the school please contact the mentor. If that is not satisfying you can email 
me. If you have questions, I would like to hear them. I can be reached at 
l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl 

 
Happy Autumn Holiday and kind regards,  
 
on behalf of the entire team, 
 
Luc Sluijsmans 
Team Leader Secondary Education 
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