Amsterdam, 30 december 2020
Principal Letter 20-21- #4 - Corona Update - afstandsonderwijs 5-18 januari 2021
Please find the English version on page 5.
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van DENISE PO en VO,
Ik hoop dat jullie tot rust komen en een fijne tijd hebben met jullie dierbaren. Hoewel het nog vakantie is, verzoek ik
jullie toch de tijd te nemen voor deze (lange) principal letter. Zoals beloofd in mijn mail van 15 december bevat de
brief belangrijke informatie over afstandsonderwijs op DENISE vanaf dinsdag 5 januari. Ik heb de informatie aan de
hand van de meest gestelde vragen geordend. Vragen over Corona? Mail naar info@denise.espritscholen.nl
Waarom is er van 5-18 januari afstandsonderwijs op DENISE?
Om het aantal Corona besmettingen te verminderen heeft de Nederlandse overheid besloten dat scholen tot en
met 18 januari online onderwijs aan moeten bieden voor zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs (zie
https://www.rijksoverheid.nl/). Het kabinet bepaalt op dinsdag 12 januari of de genomen maatregelen het
gewenste effect hebben gehad en of de schoolgebouwen op 19 januari daadwerkelijk weer open kunnen gaan.
Wederom zal er weer veel van school, ouders en leerlingen worden verwacht. Wij doen ons uiterste best om zo
goed mogelijk afstandsonderwijs te verzorgen en ouders/leerlingen te ondersteunen. Deze week heb ik samen met
de schoolleiding en het ondersteuningsteam besloten wat wel en niet mogelijk is in de komende twee weken.
Wanneer start het afstandsonderwijs op DENISE?
Op dinsdag 5 januari start het online onderwijs op DENISE. Op maandag 4 januari is een studiedag voor het
personeel van DENISE. Leerlingen zijn die dag dan nog vrij. De studiedag was al gepland en gebruik ik om samen
met het team het online onderwijs voor te bereiden.
Welke klassen mogen wel naar school komen?
Om te bepalen welke klassen wel naar school mogen komen gebruik ik vijf informatiebronnen: 1) de feedback van
leraren 2) jullie reacties via de online survey (81 reacties in december, dank daarvoor!) 3) de richtlijnen & ruimte die
de Rijksoverheid, gemeente & bestuur biedt 4) het advies van PO/VO-raad en 5) de GGD.
In overleg met de schoolleiding heb ik besloten dat de volgende klassen naar school komen.
● Groep 8
● Alle Taalklassen: T1, T2, T3, T10 en T11
● De nieuwe groep 10c
● De examenklassen 13h, 14h, 14i en 14m
Let op: het is voor deze klassen verplicht o
 m naar school te komen. Voor deze klassen bieden we GEEN online
onderwijs aan. Bovenstaande groepen volgen het reguliere lesrooster. De klassen werken in dubbele lokalen zodat
er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
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Hoe kan ik gebruik maken van noodopvang?
Net als bij de eerste lockdown zullen we tijdens de reguliere schooltijd noodopvang bieden voor kinderen van
ouders/verzorgers in cruciale beroepen die geen opvang binnen hun eigen netwerk kunnen regelen. Leerlingen
worden opgevangen in een groep waarbij leraren van DENISE zorgdragen voor begeleiding en het beantwoorden
van vragen van de leerlingen. Het is een enorme opgave om deze opvang te regelen en gelijktijdig online onderwijs
te verzorgen. De leerlingen worden dus begeleid maar hebben geen les van hun leraar/leraren. Op school volgen
zij het online programma zoals leerlingen die thuis zitten dat ook doen. Uiteraard stemmen we onze begeleiding af
op basis van de leeftijdsgroep. Het is belangrijk om te weten dat we na schooltijd geen noodopvang organiseren.
Ouders/verzorgers zullen noodopvang na schooltijd zelf moeten regelen met de kinderopvangorganisatie of
anderszins.
We regelen noodopvang voor:
1. kinderen uit een 1-oudergezin waarvan de ouder/verzorger een cruciaal beroep heeft;
2. kinderen uit gezinnen waarvan beide ouders/verzorgers een cruciaal beroep hebben.
Via deze link vindt u de beroepen die de overheid cruciaal vindt.
Aan gezinnen waarvan één ouder/verzorger een cruciaal beroep heeft, vragen we om zelf de opvang te regelen.
Als dat echt niet lukt, dan kan beroep gedaan worden op noodopvang.
Mocht uw kind of kinderen in één van deze twee categorieën vallen, kunnen ouders/verzorgers een aanvraag
indien via e-mail. Voor PO naar Jutka Colson via j.colson@denise.espritscholen.nl en VO naar Nelleke de Weerd via
info@denise.espritscholen.nl. Houd de e-mail kort en maak duidelijk wat de situatie i s en voor welke dagen
opvang nodig is. U krijgt zo snel mogelijk antwoord over de mogelijkheden en de beschikbaarheid.
Hoe gaan we om met kwetsbare kinderen?
Vanaf 5 januari bieden we ook noodopvang tijdens schooltijd voor kinderen die kwetsbaar zijn. Voor sommige
kinderen is het echt nodig dat ze deels nog onderwijs op school krijgen om diverse redenen. Het gaat om een klein
aantal kinderen dat speciale aandacht nodig heeft. Samen met het ondersteuningsteam en schoolleiding bepaal ik
welke kinderen dit nodig hebben. Wij benaderen vervolgens de ouders. Ouders/verzorgers kunnen hier zelf geen
verzoek voor indienen.
Hoe zit het met de klassen die niet op school mogen komen?
Alle overige klassen in PO en VO krijgen tot en met 18 januari ONLINE les volgens het reguliere lesrooster (mits de
overheid anders beslist). Het lesrooster voor VO is vernieuwd. Bekijk het lesrooster hier (of via Magister).
Hoe ziet het online programma er in PO en VO uit en wat zijn tips voor afstandsonderwijs?
Ga naar het Curriculumboek van DENISE via http://bit.ly/curriculumboek. In het boek staan per groep en vak de
verwijzingen naar de Google Classrooms. In deze digitale klaslokalen staan vervolgens alle instructies, opdrachten,
planning, feedback etc. De Google Classroom is ook de plek waar werk dat gemaakt is wordt ingeleverd. Alle
leraren van DENISE werken het curriculumboek op 4 januari bij. Het boek ververst om de 5 minuten en is dus altijd
up-to-date. In het boek staan ook handige linkjes met meer uitleg over Google Classroom en tips voor
ouders/leerlingen. Dit zijn de tips voor ouders. Voor de leerlingen is deze presentatie gemaakt.
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Wat zijn belangrijke punten voor het online werken per 5 januari?
● Bij PO start elke schooldag online. De leerling is dus online aanwezig bij de dagstart om 8.30. Bij ziekte of
een andere reden waardoor het niet lukt om in te loggen, verwachten wij een afmelding via de reguliere
manier: bellen naar school 020 480 2700 of een mail naar v erzuim@denise.espritscholen.nl voor 8.25
diezelfde dag. Wij zullen de kinderen die zonder melding afwezig zijn absent melden. Er zal dan worden
gebeld vanuit school.
● Bij VO volgen leerlingen het reguliere lesrooster. Ook hiervoor geldt: niet in beeld (altijd videobeeld aan!!)
tijdens de les betekent absent. Afmelden gaat via bovenstaande manier.
● De leerlingen krijgen een planning met het werk wat op die dag/week gedaan moet worden. Dit zetten we
in Google Classroom, net als de online materialen. Gebruik schriften om in te werken, liever geen losse
papiertjes en lever het werk in, via Classroom, als het klaar is.
● Vragen kunnen gesteld worden aan de leraren tijdens de dagstart en gedurende de dag. Per klas is de
manier waarop kinderen dit kunnen doen verschillend, dus dat hoor jullie nog van je eigen leraren.
● In VO gaan in principe alle lessen online door volgens het lesrooster maar…. het is natuurlijk niet zo als in
de klas. De leraren passen hun programma aan. Over het algemeen wordt er meer zelfstandig werk van
de leerlingen in het VO gevraagd en geven leraren instructie en feedback tijdens de online momenten.
Soms is er meer tijd nodig voor begeleiding vanuit het mentoraat. Volg de Google Classroom en bekijk wat
het plan is.
Hoe kom ik aan een Chromebook en materiaal (voor groep 1-4)?
Om mee te kunnen doen aan de lessen is het belangrijk dat de leerling thuis de beschikking heeft over een
bruikbaar device (computer, laptop of tablet). Is dat niet het geval, kunnen ouders PO een chromebook ophalen
indien nodig op maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur bij de buitendeur van de klas. Voor groep 1 tot en
met 4 ligt er ook papieren materiaal klaar. Voor VO is slechts een beperkt aantal chromebooks beschikbaar omdat
ze nodig zijn voor de klassen die op school werken. Verzoeken voor een leenlaptop graag via de mentor.
Wat zijn de maatregelen in het schoolgebouw?
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 de komende twee weken 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. Zie volgende vraag.
Hoe kan ik helpen in een goede communicatie over Corona?
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 testafspraak bel: 0800-1202. Mocht de leerling en/of
huisgenoot onverhoopt positief worden getest, stuur mij - ook in deze vakantie- zo snel mogelijk een mail naar
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 (bijvoorbeeld straks bij de klassen die op 5 januari naar school mogen komen).
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.
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Vragen en feedback?
In 2020 hebben we onze Corona aanpak steeds verbeterd. Mede dankzij jullie. De teamleiders en ik waarderen het
ook deze keer enorm 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.
Doorpraten tijdens online koffieochtenden: wanneer zijn die?
Ook in de komende weken organiseren we weer online koffieochtenden voor ouders/verzorgers. Samen met de
teamleiders praat ik u online bij over onze aanpak. Er is ook veel ruimte voor uw vragen. De koffieochtenden
worden druk bezocht en we zijn blij met de betrokkenheid. De nieuwe sessies zijn als volgt:
● Woensdag 6 januari om 9.00 uur voor PO ouders via: meet.google.com/mgw-pfba-jtq
● Vrijdag 8 januari om 9.00 uur voor VO ouders via: meet.google.com/gqw-htsv-muv
Schoolplan DENISE 2021-2025: wat zijn de plannen?
In 2020 en ook in de komende maanden gaat veel communicatie van ons over corona. Maar… naast het onderwijs
aanbieden in moeilijke tijden, werken we natuurlijk ook door aan de visie en missie van DENISE. We groeien en
bloeien. In het uitdagende jaar 2020 startte onze PO/VO leerlingenraad het kunstproject 'Growing Up'. Ze
tekenden een grote boom op de muur waarin de bladeren de handafdrukken van onze studenten
vertegenwoordigen. Meer dan 700 bladeren in alle regenboogkleuren drukken de superdiversiteit van onze
gemeenschap uit (zie afbeelding). De wortels op de vloer vertegenwoordigen onze 8 kernwaarden, zoals
veerkracht, openheid & samenwerking. Het verwelkomen van nieuwkomers tijdens het schooljaar is een van onze
kernactiviteiten. In januari 2021 zullen meer dan 50 nieuwe studenten van 4 tot 18 jaar van over de hele wereld hun
handafdrukken plaatsen en de boom verrijken.
Het DENISE team heet elk van deze nieuwe jonge studenten van
harte welkom. Het DENISE team verzekert hen dat zij de beste
leermogelijkheden krijgen in een veilige & warme leeromgeving.
Vooral in deze moeilijke tijden. De continue groei van onze school is
uitdagend. Samen met de leiders, docenten, ondersteuningsteam,
ouders & leerlingen heb ik een nieuw schoolplan 2021-2025
ontwikkeld. Het motto is: “Vooruitgang door te weten waar je
vandaan komt”. We beschrijven hoe we nieuwkomers de komende
jaren op een soepele & evenwichtige manier kunnen blijven
integreren. Kernelementen zijn een samenhangend curriculum, een
flexibele schoolstructuur & topdocenten. In de schoolgids leest u er
al meer over. In 2021 informeren we jullie over de plannen.
Ondanks de strenge maatregelen, wens ik jullie een goede tijd met uw dierbaren.
Blijf gezond, zorg voor elkaar & het allerbeste voor 2021. Tot in januari (online of live).
Hartelijke groet, ook namens de teamleiders Jutka Colson, Gabriella Brescia, Jo Hooiveld en Merel Kroese
en de ondersteuningscoördinator Jeffrey Post,
Luc Sluijsmans
Rector DENISE
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Amsterdam, December 30, 2020
Principal Letter 20-21- # 4 - Corona Update - Distance education Jan 5-18, 2021
Dear parents/guardians and students of DENISE PO and VO,
I hope you have a good time with your loved ones. Although it is still vacation, I hope you take the time for this
(extended) principal letter. As promised in my December 15th email, this letter contains important information &
arrangements about distance learning at DENISE from Tuesday, January 5. I have organized the information by the
most frequently asked questions. Questions about Corona? Mail to info@denise.espritscholen.nl
Why distance education @ DENISE from January 5-18?
To reduce the number of Corona infections, the Dutch government has decided that schools must offer online
education for primary and secondary education until January 18 (see https://www.rijksoverheid.nl/). On Tuesday,
January 12, the government will determine whether the measures taken have had the desired effect and whether
the school buildings can reopen on January 19th. Again, a lot will be expected from school, parents, and students.
We do our utmost to provide the best possible distance learning and to support parents/students. This week,
together with the school management and the support team, I decided what is and what is not possible in the next
two weeks.
When does distance learning start at DENISE?
Online education will start at DENISE on Tuesday, January 5. On Monday, January 4, there is a study day for the
staff of DENISE. Students are still free that day. The study day was already planned, and I will use it to prepare
online education together with the team.
Which classes are allowed to come to school?
To determine which classes are allowed to come to school, I use five information sources: 1) the feedback from
teachers 2) your responses via the online survey (81 responses in December, thanks for that!) 3) the guidelines &
space provided by the national government, municipality of Amsterdam & board Esprit Scholen 4) the advice of the
PO / VO council and 5) the GGD.
In consultation with the school management, I have decided that the following classes will come to school.
● Group 8
● All Language Classes: T1, T2, T3, T10, and T11
● The new group 10c
● The exam classes 13h, 14h, 14i, and 14m
Please note: these classes must come to school. Please know that we don’t offer online education for these
classes. The above groups follow the regular class schedule. The classes will work in double rooms so that they
can keep a distance of 1.5 meters.
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How can I make use of an emergency spot @ school?
As with the first lockdown, we will provide emergency care during regular school hours for children of
parents/guardians is a crucial profession that cannot arrange care within their network. Students will work in a
group where teachers from DENISE provide guidance and answer questions from the students. It is an enormous
task to arrange this care and simultaneously offer online education. The students are therefore guided but have no
lessons from their teacher(s). At school, they follow the online program like students who are at home. Of course,
we adjust our guidance based on the age group. It is essential to know that we do not organize emergency spots
after schooltime. Parents/guardians will have to arrange emergency care after school themselves with the childcare
organization or otherwise.
We arrange emergency accommodation for:
1. Children from a 1-parent family whose parent/guardian has a crucial profession;
2. Children from families where both parents/guardians have a crucial profession.
Via this link, you will find the professions that the government considers crucial.
We ask families of which one parent/guardian has a crucial profession to arrange childcare themselves. If that does
not work, then an emergency spot can be arranged.
Should your child or children fall into one of these two categories, please submit a request via email for primary
education to Jutka Colson via j.colson@denise.espritscholen.nl and secondary education to Nelleke de Weerd via
info@denise.espritscholen.nl. Please keep the email short and clarify the situation and for which days care is
required. You will receive an answer about the possibilities and availability as soon as possible.
How do we deal with vulnerable children?
From January 5, we also offer emergency spots during school for vulnerable children. For some children, it is
essential that they still partly receive education at school for various reasons. It concerns a small number of
children who require special support. Together with the support team and school management, I determine which
children need this. We then approach the parents/guardians. You cannot submit a request for this themselves.
What about the classes that are not allowed to attend school?
According to the regular timetable, all other classes in PO and VO will be taught ONLINE until January 18 (unless
the government decides otherwise). The class schedule for secondary education has been updated. View the class
schedule VO here (or via Magister).
What does the online program look like in PO and VO, and what are tips for distance learning?
Please go to the DENISE Curriculum Book at http://bit.ly/curriculumboek The book contains references to the
Google Classrooms per group and subject. These digital classrooms then include all instructions, assignments,
planning, feedback, etc. The Google Classroom is also the place where work that has been made is submitted. All
DENISE teachers will update the curriculum book on January 4th. The book refreshes every 5 minutes and is
therefore always up-to-date. The book also contains useful links with more information about Google Classroom
and tips for parents/students. These are tips for parents/guardians. This presentation with tips is for the students.
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What are the essential points for online education?
● At PO, every school day starts online. The student is, therefore, present online at the start of the day at
8.30. In case of illness or any other reason that makes it impossible to log in, we expect you to inform us
via the usual way: call school 020 480 2700 or send an email Verzuim@denise.espritscholen.nl before 8.25
the same day. We will report absent children who are absent without informing. A call will then be made
from school.
● At secondary school, students follow the regular class schedule. The following also applies: not on screen
(always video on !!) during class means absent. In case of illness or any other reason that makes it
impossible to log in, we expect you to inform us via the usual way via the above method.
● The students receive a schedule with the work to be done on that day/week. The teachers will put this in
Google Classroom, just like the online materials. Use paper notebooks to work in, preferably no loose
papers, and hand in the work via Google Classroom when it is ready.
● Questions can be asked to the teachers during the day start and the day. How children can do this is
different for each class. You will hear that from your teachers.
● In secondary, all lessons take place online according to the timetable but…. of course, it is not like in the
real Classroom. The teachers adjust their program. More independent work is required of the students in
secondary education, and teachers provide instruction and feedback during the online moments.
Sometimes more time is needed for guidance from the mentorship. Follow the Google Classroom and see
what the plan is.
How do I get a Chromebook and material (for groups 1-4)?
It is crucial to participate in the lessons that the student has access to a user device (computer, laptop, or tablet) at
home. If not, parents PO can pick up a Chromebook if necessary on Monday afternoon between 2:00 and 4:00
pm at the class's outside door. Paper material is also available for groups 1 to 4. Only a limited number of
Chromebooks are available for VO because they are needed for the classes that work at school. Please contact
the mentor for a laptop.
What are the measures in the school building?
As you know, we have 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 in the next two weeks. 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. See next question.
How can I help in good communication about Corona?
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, send me an email as soon as possible - also during this
holiday - to l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl 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 allowed. 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. With this again, the kind requests to report infections directly to me.
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Questions and feedback?
In 2020 we have continuously improved our Corona approach. Thanks to you. The team leaders and I also
appreciate it if you continue to give us feedback both positively and critically constructively via the DENISE survey
(3 questions). All responses will be read, and we include them in the evaluation of our approach. Due to many
responses, we do not always respond to the questions, but we answer them through letters like this.
Online coffee mornings for parents: when are they?
In the coming weeks, we will again be organizing online coffee mornings for parents/guardians. Together with the
team leaders, I will update you online about our approach. There is also a lot of space for your questions. The
coffee mornings are well attended, and we are happy with the involvement. The new sessions are as follows:
● Wednesday, January 6 at 9:00 am for PO parents via https://meet.google.com/mgw-pfba-jtq
● Friday, January 8 at 9.00 am for VO parents via h
 ttps://meet.google.com/gqw-htsv-muv
School plan DENISE 2021-2025: what are the plans?
In 2020 and also in the coming months, much of our communication will be about the corona. But… in addition to
offering education in difficult times, we also continue to work on the vision and mission of DENISE. We grow and
prosper. In the challenging year 2020, our PO/VO student council started the 'Growing Up' art project. They drew
a large tree on the wall in which the leaves represent the handprints of our students. More than 700 leaves in all
rainbow colors express the super-diversity of our community (see image). The roots on the floor represent our eight
core values, such as resilience, open-mindedness & collaboration. Welcoming newcomers during the school year
is one of our core activities. In January 2021, more than 50 new students aged 4 to 18 from all over the world will
place their handprints and enrich the tree.
The DENISE team warmly welcomes each of these new
young students. The DENISE team assures them that they get
the best learning opportunities in a safe & warm learning
environment. Especially in these difficult times.
The continuous growth of our school is challenging. Together
with the leaders, teachers, support team, parents & students,
I have developed a new school plan 2021-2025. The motto is:
"Growing by knowing where you come from." We describe
how we can continue to integrate newcomers in a smooth &
balanced way in the coming years. Core elements are a
coherent curriculum, a flexible school structure & top
teachers. You can read more about it in the school guide. We
will inform you about the plans in 2021.
Despite the strict measures, I wish you a good time with your loved ones.
Stay healthy, take care of each other & the very best for 2021. See you in January (online or live).
Kind regards, also on behalf of the team leaders Jutka Colson, Gabriella Brescia, Jo Hooiveld, Merel Kroese
and the support coordinator Jeffrey Post,
Luc Sluijsmans
Principal DENISE
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