
 

Amsterdam, 11 december 2017  
Parent Letter VO 2017- 2018 #5   
English text page 3 and 4 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze ontvangt u de vijfde ouderbrief van het schooljaar 2017-2018. In deze brief krijgt u informatie 
over onder andere het bezoek van de Onderwijsinspectie, het verslag, de oudergesprekken en een 
terugblik op de Sounding Board Meeting.  
 
Onderwijsinspectie positief over DENISE 
In november bezocht de inspectie onze school. De inspecteur van het Voortgezet Onderwijs deed zijn 
onderzoek samen met de inspecteur Primair Onderwijs en de inspecteur Eerste Opvang Anderstaligen. 
Ze bekeken lessen en gingen in gesprek met leerlingen, leraren en schoolleiding over o.a. 
kwaliteitsborging, didactiek en veiligheid. De Onderwijsinspectie is positief over onze school. Hun 
vertrouwen in onze aanpak ervaren we als een mijlpaal in onze schoolontwikkeling. De inspectie 
waardeert vooral het taalonderwijs, de toepassing van ICT en het positieve schoolklimaat. We zijn 
uiteraard erg trots! 
 
Het verslag: uitreiking op donderdag 14 december 
In de afgelopen weken hebben de leraren die aan uw zoon/dochter lesgeven gesproken over de 
studievoortgang, aanwezigheid en de studiehouding. Op donderdag 14 december worden de verslagen 
met de leerlingen mee naar huis gegeven, samen met een overzicht van de absenties. Bij het verslag is 
toelichting toegevoegd over de beoordeling op DENISE. Ons verzoek is het verslag met uw zoon/dochter 
te bespreken. Na de wintervakantie is het verslag een belangrijk document om een volgende stap  te 
zetten in het leerproces. Op basis van het verslag maken de leerlingen een plan voor de nieuwe 
lesperiode. 
 
Winterontbijt op vrijdag 15 december 
DENISE sluit het jaar traditiegetrouw af met een Winterontbijt. Leerlingen zijn vanaf 8.15 uur welkom in 
hun eigen klas die de dag ervoor door hen is versierd. Iedere leerling is gevraagd een (internationaal) 
gerechtje mee te nemen. Iedere leerling krijgt de ruimte toe te lichten wat hij/zij heeft 
gemaakt/meegenomen. Vanaf 9.00 uur start het ontbijt. Na het ontbijt zijn er groepsactiviteiten. Om 
12.00 uur begint de wintervakantie! 
 
Start nieuwe periode: maandag 8 januari | Entry Point op dinsdag 9 januari 
Op maandag 8 januari start het schooljaar weer. Het lesrooster zal op een aantal punten wijzigen in 
verband met nieuwe vakken en leraren. Let dus goed op het lesrooster op de website. Op dinsdag 9 
januari vindt de Entry Point plaats. Alle leerlingen werken in hun mentorgroep aan een plan voor het leren. 
Op basis van hun verslag formuleren leerlingen vragen en doelen voor de komende periode. De 
leerlingen uit groep 9, 10 en 11 werken aan de hand van het IMYC-thema’s.  
 
Ouderavond/10-minutengesprekken op woensdag 17 januari 
Op woensdag 17 januari kunt u tussen 16.00 uur en 20.00 uur met maximaal 3 leraren (inclusief mentor) 
in gesprek gaan over de voortgang van uw zoon/dochter. Ieder gesprek duurt maximaal 10 minuten.  
U ontvangt op 8 januari via e-mail een link naar een digitaal inschrijfformulier dat u tot uiterlijk op 11 
januari kunt invullen. Op 15 januari ontvangt u informatie over wanneer u bent ingedeeld. We vinden het 
belangrijk dat u het gesprek samen met uw zoon/dochter hebt voorbereid en een aantal vragen hebt 
opgesteld.  
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Tussen de gesprekken door kunt u genieten van een Happy-New-Year Drink en in gesprek gaan met de 
schoolleiding. NB: per leraar worden die middag en avond maximaal 15 gesprekken gepland. Er bestaat 
dus een kans dat u niet alle leraren op uw voorkeurslijst kunt spreken. In dat geval neemt de leraar 
contact met u op.  
 
Voorlichtingsavond over doorstroming / diploma programma:  donderdag 25 januari 
Op donderdag 25 januari is er van 17.00 - 18.00 uur een informatiemoment voor leerlingen uit groep 11, 
15 en 16 en hun ouders over de criteria om een diploma programma te starten in schooljaar 2018-2019. 
We informeren u over de doorstroommogelijkheden (zie pagina 6) en gaan wat uitgebreider in op de 
instroomcriteria van groep 12 (pre-IB). We informeren u ook over de mogelijkheden van uitstroom. 
 
Terugblik Sounding Board Meeting  
Op onregelmatige tijden organiseert DENISE Sounding Board Meetings waar ouders worden uitgenodigd 
om feedback te geven op inhoudelijke schoolzaken. Afgelopen 13 november waren ruim 30 ouders 
aanwezig op de meeting rondom het thema 'Nieuwe Gebouw'. Met elkaar hebben we de planning 
doorgenomen die er zijn en gebrainstormd over het gebruik en de inrichting van ons toekomstige 
gebouw. Aan de orde kwamen het gebruik van verschillende vormen van meubilair zoals hoge en lage 
tafels, stoelen en krukken, maar ook een bankje of kussens in  het lokaal. We hebben het gehad over 
schermen en schermgebruik in de lokalen, energie en luchtkwaliteit. Er leeft een wens om actief gebruik 
te maken van de keuken voor educatieve doeleinden, maar ook voor het verzorgen van warme 
maaltijden. Hierbij speelt het hebben van een schooltuin ook weer een belangrijke rol. Gesproken is over 
de sport en cultuurvoorzieningen, ruimtes om stil te werken of gewoon stil te zijn, hoe gebruiken we het 
gebouw ná schooltijd en hoe maken we het zo leefbaar mogelijk voor iedereen. Het was een zeer goed 
gesprek en we hebben weer een paar mooie ideeën opgedaan die we meenemen in onze verdere 
uitwerking. Dank voor uw komst! 
 
Schoolfoto’s 
Eind november hebben de leerlingen de klassenfoto en een foto van zichzelf ontvangen. 
 
Belangrijke data 

● Maandag 18 december - vrijdag 6 januari: wintervakantie (let op: 3 weken!) 
● Maandag 8 januari: Start school: controleer het nieuwe lesrooster op de website 
● Dinsdag 9 januari: Entry Point periode 3 
● Woensdag 17 januari: nieuwjaarsborrel ouders en 10 minutengesprekken 
● Donderdag 25 januari: ouderavond over schoolkeuze (GR11, 12, 15, 16) 
● Vrijdag 23 februari t/m vrijdag 2 maart: VOORJAARSVAKANTIE 

 
Namens het hele lerarenteam en ondersteunende staf wens ik u hele 
fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.  
 
Tot ziens in 2018!  
 
Luc Sluijsmans  
Teamleider VO   
l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl 
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Amsterdam, 11th December 2017 
Parent Letter 2017-2018 #5 
Dutch text page 1 and 2 
 
Dear Parents/Guardians, 
This is the fifth parent letter from the school year 2017-2018. In this letter you will receive information 
about the visit of the Education Inspectorate, the report card of your son/daughter, the parent meetings 
and a review of the Sounding Board Meeting. 
  
Inspectorate of Education positive about DENISE 
In November the Inspection of Education visited our school. The inspector of Secondary Education 
conducted his research together with the inspector of Primary Education and the Inspector of First 
Reception for students with a Foreign Language. The inspectors observed lessons and talked with 
students, teachers and school management about quality assurance, didactics and the school 
environment. The inspectors evaluated our school positive. We experience their trust in our approach as 
a milestone in our school development. The inspectorate particularly appreciates the way we teach 
language, the application of ICT in our school and the positive school environment. We are obviously very 
proud of this result! 
  
The report card: presentation on Thursday 14 December 
In the past few weeks the team of teachers discussed the progress in acquiring knowledge and skills. 
The teacher team discussed also the presence, behaviour and learning performance of the approaches 
to learning of each student. At December 14th every student will get his or her Report Card with all the 
information about the study progress. The teacher gives your son/daughter 1) advice on the next step in 
the learning process, 2) an assessment of the performances and 3) an assessment of the learning 
attitude. As a result the mentor writes a summary. With the Report Card students will receive an 
explanation of the assessment on DENISE. Our request is to discuss the report card with your 
son/daughter. After the Winter Holiday the report card is an important document to take the next step in 
the learning process. Students will make a plan for action based on the report. See also our news about 
the start of the new semester. 
  
Winter Breakfast on Friday 15 December 
DENISE will end the year with a Winter Breakfast. Student are welcome from 8.15 am in their own class. 
They will decorate their class the day before. Every student is asked to bring a small (international) dish. 
The students will be given the opportunity to explain their dish to their peers. Breakfast starts at 9 am. 
After breakfast, several group activities are organised. Winter Holiday starts at 12.00! 
  
A new semester: Monday, January 8 and the Entry Point on Tuesday, January 9 
The school year starts on Monday 8 January. The timetable will change for some groups as new courses 
will start. So pay attention to the timetable on the website. The Entry Point will take place on Tuesday 9 
January. All students work on their learning plan in their mentor group. Students formulate questions and 
goals for the coming period based on their report card. The students from group 9, 10 and 11 will work 
following the IMYC themes. 
  
Parents' evening / 10-minute talks on Wednesday 17 January 
We will organise a (individual) parent-mentor afternoon/evening on January 17th to discuss the report 
card. You can meet a maximum of three teachers (including mentor). The meetings (10 minutes) will be 
held from 4pm till 8pm. You can ask questions about the feedback and progress of your son/daughter 
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and about his/her future education based on the report. You will receive a link to a digital registration 
form  
 
via e-mail on 8 January. You then have 3 days to make sign up. My request is to do that as soon as 
possible. Your registration must be completed by 11 January at the latest. You will receive the schedule 
on January 15. We find it important that you have prepared the conversation together with your 
son/daughter. Maybe you can formulate a number of questions. During the meetings there will be a 
Happy New Year Drink to celebrate the start of 2018 and talk to the school management. Please note 
that a maximum of 15 conversations are planned per teacher. This may imply that you cannot speak to 
all teachers on your preferred list. In that case the teacher will contact you. 
  
Information evening about the next group: Thursday 25 January 
On Thursday 25 January there will be an information moment from 5-6 pm for students from group 11, 
15 and 16 and their parents. We will inform you about the criteria on which students are allowed to start 
a diploma program in 2018-2019. We will also inform you about the transfer options to other schools. 
  
Sounding Board Meeting 
At irregular times we organise DENISE Sounding Board Meetings. Parents are invited to give feedback 
on the school development. Last November 13th more than 30 parents were present at the meeting with 
the theme 'The New Building'. Together we went through the planning and brainstorming about the use 
and design of our future building. We discussed the use of different furniture such as high and low tables, 
chairs and stools, but also a bench or cushions in the classroom. We talked about screens and screen 
use in the classrooms, energy and air quality. There is a desire to make active use of the kitchen for 
educational purposes but also for taking care of hot meals. A school garden also plays an important role 
according to the parents. We talk about the sport and cultural facilities, spaces to work quietly or just to 
be quiet, how do we use the building after school time and how do we make it as liveable as possible for 
everyone. It was a very good meeting and we have again gained some great ideas that we take with us 
in our further elaboration. Thanks! 
  
School photos 
At the end of November your son / daughter received a class photo and a photo of himself. 
  
Important data 

● Monday December 18th - Friday, January 6tn: Winter Holiday (note: 3 weeks!) 
● Monday January 8th: Start school: check the new timetable on the website 
● Tuesday January 9th: Entry Point period 3 
● Wednesday January 17th: New Year's reception parents and 10 minutes (with max. 3 teachers) 
● Thursday, January 25th: parent evening about school choice 
● Friday February 23th - Friday, March 2nd: SPRING HOLIDAY 

  
On behalf of the whole team of teachers and supporting staff, I wish you 
happy holidays and a good new year.   
 
See you in 2018! 
 
Kind regards,  
Luc Sluijsmans 
Team Leader Secondary Education  
l..sluijsmans@denise.espritscholen.nl 
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