
 

Amsterdam, 29 januari 2021 
Parent letter VO 2021 - #4  
 
English version page 4, 5 and 6. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Aanvullende op de principal letter #5 (zie e-mail dinsdag 26 januari) sturen we jullie specifieke 
informatie voor VO in deze vierde ouderbrief. Neem de tijd om alle informatie tot u te nemen en 
bespreek deze met uw kind. Luc Sluijsmans komt volgende week a.s. met een nieuwe principal 
letter #6 waarin hij reageert op uw ontvangen reacties op de survey. Ook zal hij weer aanwezig 
zijn in de koffie-ochtend van woensdag 3 februari. 
 
Online koffieochtend met de rector 
Op op woensdag 3 februari a.s. houdt Luc Sluijsmans weer een online koffieochtend VO van 
9.00 tot 9.30 uur. Dit is de plek voor u om vragen te stellen over DENISE en het coronabeleid. 
U ontvangt binnenkort een digitale uitnodiging. Vanaf 8.45 kunt u inloggen via 1 klik op de link. 
 
Thema-online-meetings 
Voordat de voorjaarsvakantie begint op 22 februari organiseren we nog een aantal belangrijke 
online-meetings, zie hieronder: 

● over het examen, voor ouders/leerlingen groep 13i, 13h, 14m, 14h en 14i 
● over start diploma programma voor ouders/leerlingen groep 11, 12, 15 en T11 
● over studievoortgang in de taalklassen voor ouders/leerlingen groep T1/2/3, T10 en T11 
● voor ouders/leerlingen groep 9 en 10: over het monitoren van de studievoortgang. 

We informeren betreffende ouders/leerlingen van deze groepen op tijd. U ontvangt dan een 
digitale code om in te loggen. 
 
Corona-update 
De laatste informatie heeft u via mail ontvangen van Luc Sluijsmans. De situatie blijft zoals deze 
is. Wij zorgen ervoor dat de leerlingen die op school zijn ook afstand kunnen houden. In de 
principal letter #6 volgt ook meer informatie. 
 
MR 
Er zijn verkiezingen gehouden voor de nieuwe medezeggenschapsraad (MR) van DENISE. De 
volgende leden zijn verkozen:  

● Jordy Smeekens (medewerker PO) 
● Johnny Bus (medewerker PO) 
● Anna Huijgen (medewerker VO) 
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● Estevan Veenstra (medewerker VO) 
● Marlena Akwar (leerling VO) 
● Shadan Al Hussari (leerling VO) 
● Yuli Kim (ouder PO) 
● Sarah Rigby (ouder PO) 
● Julie Maydan-Waldron (ouder VO) 

 
IMYC 
We zijn deze periode begonnen met een Entry point waarbij de leerlingen op school of thuis een 
mini-vlog moesten maken. In de mini-vlog verbonden de leerlingen het Big Idea met het thema 
en gebruikten daarvoor ter verduidelijking een zelfgekozen muziekstuk, film, boek, kunstwerk, 
gedicht, recept, etc. De thema’s van de periode zijn: Respect (GR9 en T1/T2/T3), Courage 
(GR10 en T10) en Responsibility (GR11). De filmpjes (vlogs) die de leerlingen hebben ingeleverd 
laten een verrassende kijk zien op het Big idea en het Thema. Leerlingen hebben boeken, 
muziek, foto’s ed gebruikt om aan de kijker hun gedachten over te brengen. Vlogs waar we in 
ontroering, verwondering of op humoristische wijze allemaal van kunnen leren en genieten. 
 
Aanpassingen IB-examen 
Er is een online survey gestuurd aan de IB DP coördinator, om meer informatie te verzamelen 
over de lokale context van de school, restricties en de impact van COVID-19 op de IB 
examinering in mei 2021. Het IB heeft aangegeven dat er in februari meer informatie zal volgen 
aangaande de IB examens in mei 2021. We stellen u op de hoogte zodra wij meer info hebben.  
 
LOB - studiekeuze 
De meeste leerlingen uit de examenklassen zullen dit jaar een keuze moeten maken voor een 
studie. Dat is niet gemakkelijk, zeker omdat er zo veel keuze is. In de LOB-lessen wordt er elke 
week aandacht besteed aan het zo goed mogelijk oriënteren op de verschillende studies en 
studiekeuze. De leerlingen zijn dit jaar verplicht om minimaal 1 open dag te bezoeken en 
worden er loopbaangesprekken gevoerd. Als ouder/verzorger kunt u uw zoon/dochter hier 
goed in ondersteunen door het gesprek aan te gaan, maar ook door samen te oriënteren op de 
verschillende studies. Op ROCvA.nl en studiekeuze123.nl vindt u tips voor begeleiding bij 
studiekeuze. Op https://www.studeermeteenplan.nl/ kunt u alle informatie vinden ter 
voorbereiding op een studie. Verder worden er twee webinars gegeven over studiekeuze en 
studeren. De webinars zijn gericht op ouders/verzorgers met een kind in de bovenbouw (14m, 
13h, 14h, 13i, 14i) en gaan breed over studeren op een hogeschool of universiteit.  
Hier meldt u zich aan voor het webinar van 28 januari (tijd: 19:30 - 20:30) gaat over het 
voorkomen van de 'verkeerde' studiekeuze maken en als het toch gebeurd: wat dan? 
Via deze link meldt u zich aan voor het webinar van 10 februari van 19:30 - 20:30 gaat over hoe 
je voor en tijdens je studie kunt zoeken wat echt bij je past. 
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https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Voor-ouders
https://www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/ouders
https://www.studeermeteenplan.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweblog.wur.nl%2Fstudiekeuzekind%2Fwebinar-over-leren-van-de-verkeerde-studiekeuze%2F&data=04%7C01%7C%7C2f7fd13e43384668699008d8b625fb9b%7C354fdee9ffdd428784f88d108c7ca5fb%7C0%7C0%7C637459621558284700%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ubDwS24sCXZ1LvJiG8D0UAstWbEqSP9BdaHKPhy3BRQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweblog.wur.nl%2Fstudiekeuzekind%2Fzoeken-naar-wat-echt-bij-je-past-webinar-studiekeuze%2F&data=04%7C01%7C%7C2f7fd13e43384668699008d8b625fb9b%7C354fdee9ffdd428784f88d108c7ca5fb%7C0%7C0%7C637459621558294691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QQKfqQTXaaM0%2FSj4ljxP3nsmfp9jjTD%2BbqA9nioD8yI%3D&reserved=0


 

 
Onderzoek Poolse jongeren 
Drodzy rodzice,potrzebuję dotrzec do nastolatków w wieku 12-18 lat, mówiących po polsku w 
Holandii z moim badaniem do pracy magisterskiej, które dotyczy tego jak nastolatkowie widzą 
siebie i swoje relacje społeczne.Pozwolę sobie udostępnić tutaj link do całkowicie anonimowej 
ankiety z prośbą o jej wypełnienie przez polskich nastolatków. Badanie służy do celów 
naukowych w trakcie pisania pracy magisterskiej, której temat to wpływ przywiązania do 
rodziców i rówieśników na samoocenę i relacje społeczne u nastolatków. Zależy mi na 
poznaniu sytuacji polskiej młodzieży w Holandii, aby móc nieść odpowiednią pomoc. Obecnie 
kończę psychologię kliniczną i wspomagania rozwoju na SWPSie w Sopocie. Z góry dziękuję 
za pomoc.Pozdrawiam serdecznie, Agata Mortka 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmlFfahvW-nMhK1qCV5Xtj-UVNYlnuRe_hvtYtaf_
LceK10Q/viewform 
 
Belangrijke data 

● 19 januari > 14i Viva Voce Extended Essay 
● 25 januari > 13i Pitch Extended Essay 
● 25-27 januari > Sollicitatieproject 14m (geen reguliere lessen)  
● 1-5 februari > Mock exam week 14i (geen reguliere lessen)  
● 22 feb - 1 maart > Voorjaarsvakantie 
● 2-5 maart > SE-week 14m, 14h, 13h 
● 25 maart > Uitreiking verslag 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, 
 
Jo Hooiveld  
Teamleider Voortgezet Onderwijs IMYC en Diplomaprogramma 
 
 

Merel Kroese 
Teamleider Voortgezet Onderwijs Taalklassen en Career 
 
Amsterdam, 29 January 2021 
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Parent letter VO 2021 - #4 
 
Dear parents/guardians,  
 
In addition to principal letter #5 (see email Tuesday, January 26), we will send you specific VO 
information in this fourth parent letter. Take the time to take in all the information and discuss it 
with your child. Luc Sluijsmans will send you next week principal letter # 6 in which he responds 
to your received responses to the survey. He will also be present again in the coffee morning of 
Wednesday, February 3. 
 
Online coffee morning with the principal 
On Wednesday, February 3, Luc Sluijsmans will again hold an online coffee morning VO from 9 
a.m. to 9.30 a.m. This is the place for you to ask questions about DENISE and the corona 
policy. You will soon receive a digital invitation. From 8.45, you can log in with one click on the 
link. 
 
Theme online meetings 
Before the spring break starts on February 22, we are organizing several important online 
meetings, see below: 

● about the exam, for parents/students group 13i, 13h, 14m, 14h, and 14i. 
● about the start of the diploma program for parents/students group 11, 12, 15 and T11. 
● about study progress in language classes for parents/students group T1/T2/T3, T10. 

and T11. 
● for parents/students group 9 and 10: about study progress and the monitoring. 

We inform parents/students about these groups in time. You will then receive a digital code to 
log in. 
 
Corona update 
You have received the latest information by email from Luc Sluijsmans. The situation remains as 
it is. We ensure that the students who are at school can also keep their distance. More 
information will follow in principal letter #6. 
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MR 
The VMR of Denise is happy to announce the results of the recently held elections for new 
members. From the 18 candidates (for different positions) the following people were chosen to 
represent the new VMR: 
 

● Jordy Smeekens (staff, PO) 
● Johnny Bus (staff, PO) 
● Anna Huijgen (staff, VO) 
● Estevan Veenstra (staff, VO) 
● Marlena Akwar (students, VO) 
● Shadan Al Hussari (students, VO) 
● Yuli Kim (parents, PO) 
● Sarah Rigby (parents, PO) 
● Julie Maydan-Waldron (parents, VO) 

 
Adjustments for the IB examination in May 2021 
Concerning the May 2021 IB exams a short online survey has been sent to the DP coordinator, 
to give more information about the school’s local context, restrictions and the impact of 
COVID-19. The IB communicated that further information regarding the May 2021 exam 
session will be shared early February. We will keep you posted as soon as we know more.  
 
LOB - choice of further education 
Most students from the exam classes will have to make a choice for a study for next school 
year. That is not easy, especially because there is so much choice!  
In the LOB lessons, every week attention is paid to orienting as well as possible on the different 
studies and study choice. This year, the students are obliged to visit at least 1 open day and 
career interviews are held. As a parent, you can support your son / daughter in this by starting 
the conversation, but also by orientating together on the different studies. At ROCvA.nl en 
studiekeuze123.nl you can find tips for parents to guide your child in making a study choice. 
At https://www.studeermeteenplan.nl/ you can find all information to prepare for a study.  Two 
webinars are organized about choice of study and studying. The webinars are especially for 
parents/caretakers with a child in the diploma programme (14m, 13h, 14h, 14i) and will discuss 
studying at the University of Applied Sciences (Hogeschool) or University. 
 
You can register for the webinar on the 28th of January here (time: 19:30 - 20:30h), which is 
about preventing a wrong choice of study and what to do if you have chosen wrong. 
Through this link you can register for the webinar of the 10th of February from 19:30 - 20:30h 
about how to figure out what suits you before and during your study. 
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Research Polish youth 
Drodzy rodzice,potrzebuję dotrzec do nastolatków w wieku 12-18 lat, mówiących po polsku w 
Holandii z moim badaniem do pracy magisterskiej, które dotyczy tego jak nastolatkowie widzą 
siebie i swoje relacje społeczne.Pozwolę sobie udostępnić tutaj link do całkowicie anonimowej 
ankiety z prośbą o jej wypełnienie przez polskich nastolatków. Badanie służy do celów 
naukowych w trakcie pisania pracy magisterskiej, której temat to wpływ przywiązania do 
rodziców i rówieśników na samoocenę i relacje społeczne u nastolatków. Zależy mi na 
poznaniu sytuacji polskiej młodzieży w Holandii, aby móc nieść odpowiednią pomoc. Obecnie 
kończę psychologię kliniczną i wspomagania rozwoju na SWPSie w Sopocie. Z góry dziękuję 
za pomoc.Pozdrawiam serdecznie, Agata Mortka 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmlFfahvW-nMhK1qCV5Xtj-UVNYlnuRe_hvtYtaf_
LceK10Q/viewform  
 
Important dates 

● 19 January > 14i Viva Voce Extended Essay 
● 25 January > 13i Pitch Extended Essay 
● 25-27 January > Sollicitation project 14m (no regular lessons)  
● 1-5 February > Mock exam week 14i (no regular lessons)  
● 22 Feb - 1 March > Holidays 
● 2-5 March > SE-week 14m, 14h, 13h 
● 25 March > Report card 2 

 
Look at the holidays on our website. 
 
Kind regards, on behalf of the entire team, 
 
 

Merel Kroese 
Team Leader Secondary Education Language and Career program 
 

Jo Hooiveld  
Team Leader Secondary Education IMYC en Diploma program 
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