
 

 
 

Amsterdam, 10 juli 2018 
Parent Letter VO 1718 #6 
(English text page 3/4) 
  
Beste ouders, 
Met deze laatste Parent Letter van schooljaar 2017-2018 informeer ik u graag over de laatste zaken ter 
afronding en informatie over het komende schooljaar. Op 20 juli a.s. ontvangt u de eerste ouderbrief van 
2018-2019 inclusief de jaarplanning. 
 
1. Uitreiking verslag donderdag 12 juli 
Het einde van het schooljaar nadert en daarmee ook de overgang naar een nieuwe groep binnen 
DENISE of een start op een nieuwe school. Het team van leraren heeft op basis van de prestaties van de 
afgelopen maanden de voortgang in kaart gebracht en erover vergaderd. Op donderdag 12 juli 
ontvangen leerlingen het derde verslag. Ze zullen tussen 8.40 en 10.30 uur samen met hun mentor het 
verslag bespreken. 
 
Voor een aantal leerlingen is/wordt het duidelijk naar welke groep/vervolgonderwijs ze doorstromen. 
Doorstromen binnen of buiten DENISE kan pas als er een overgangsbewijs cq. doorstroomadvies wordt 
gegeven door de school. Dat bewijs wordt wordt vastgelegd in de mentortekst van het verslag. In het 
verslag schrijft de mentor in die tekst namens de lerarenvergadering op hoe het ervoor staat en het 
besluit over doorstroming. Na uitreiking van het verslag werkt de leerling door aan de afronding van de 
laatste opdrachten en eventueel inhaalwerk. Pas als alles is ingeleverd en afgerond wordt het 
overgangsbewijs afgegeven.  
 
NB: er vinden geen 10 minuten gesprekken meer plaats. Indien nodig, nodigt de mentor u uit voor een 
gesprek op school in de periode 9 juli-18 juli. Bij het verslag hoort ook een overzicht van de absenties uit 
2017-2018. 
 
2. Exit Point op vrijdag 13 juli: het DENISE SUMMER festival de PARADE 2018 
Op vrijdag 13 juli vindt de Parade plaats. De Parade is een groot jaarlijks DENISE feest ter afronding van 
de laatste lesperiode. De school is die dag omgetoverd tot een verwonder paleis. Overal zijn er 
optredens van leerlingen. Ze laten (aan elkaar) zien wat ze 
hebben geleerd in de afgelopen periode. Donderdag 12 juli 
staat vanaf 10.00 uur in het teken van de voorbereiding 
(opbouw en oefenen).  
 
U bent uitgenodigd 
Alle ouders, broertjes, zusjes, familie, vrienden en andere 
belangstellenden zijn vrijdag 13 juli vanaf 10.00 uur Pieter 
de Hoochstraat 78 harte welkom om die dag een kijkje te 
nemen en te genieten van een hapje en een drankje. Om 
14.00 uur stopt de Parade. 
 
3. Lesvrije dagen op 16/17/18 juli 
Op deze dagen vinden er geen lessen plaats. Indien nodig werken sommige leerlingen nog aan de 
afronding van werk in verband met het verkrijgen van een overgangsbewijs.  
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4. Jaarafsluiting donderdag 19 juli: de DENISE SUMMER PICKNICK 
Deze laatste dag van het schooljaar staat in het teken van vieren dat er 
een jaar lang hard gewerkt is. We doen dat met alle groepen en 
Taalklassen van het VO. Iedere klas/groep verzamelt zich op een plek die 
de mentor aangeeft. Om 10.00 uur moet iedereen in het Amsterdamse 
Bos zijn [Grote Speelweide 5]. Daar is tot 14.00 uur een programma met 
sport & (water)spel. Iedere leerling moet een klein picknick-kleedje 
meenemen en iets kleins om te eten (en om te kunnen delen). Om 12.00 
uur starten we samen de SUMMER PICKNICK. We staan die dag stil bij 
de leerlingen die school gaan verlaten. Deze leerlingen ontvangen het 
DENISE certificaat. 
 
5. Nederlands leren: ondersteuning thuis/tijdens vakantie 
We krijgen veel vragen van ouders over hoe hun zoon/dochter thuis en tijdens de vakantie de 
Nederlandse taal kunnen blijven oefenen. Op pagina 5 hebben we een aantal tips op een rij gezet. 
 
6. Start van het nIeuwe schooljaar 
Op donderdag 6 september start het nieuwe schooljaar. Leerlingen worden die dag om 9.40 uur op 
school verwacht. Ze maken kennis met de nieuwe mentor en ontvangen het lesrooster. Op vrijdag 7 
september is het Entry Point. De start van het lesprogramma 2017-2018. Meer informatie over het 
nieuwe schooljaar (o.a. jaarplanning, lesrooster en indeling mentoren) volgt in de mail rond 20 juli a.s. 
  
7. Noteer alvast: eerste ouderavond 12 september 
Op 12 september is de eerste ouderavond van 17.30 - 19.00 uur. U maakt kennis met de mentoren en 
zij leggen alles uit over het programma en de wijze van werken op onze school. Een overzicht van de 
mentoren ontvangt u in de brief van 20 juli a.s. 
 
8. Noteer alvast: schoolkamp 17-21 september 
Eén van de hoogtepunten van onze school is het schoolkamp; 3 dagen met leerlingen op reis. In de 
week van 17 september is het zover. Wij vinden deze dagen om meerdere redenen belangrijk: leerlingen 
leren elkaar kennen, het lerarenteam leert de leerlingen beter kennen en de leerlingen gaan vooral leuke, 
spannende en leerzame dagen meemaken. We hebben een actief programma samengesteld waarin 
werken in groepen centraal staat. Onze ervaring is dat het kamp een goede start van het schooljaar is. 
Tevens draagt het bij aan een positieve sfeer in de klas. Het schoolkamp is “lestijd” en voor alle leerlingen 
verplicht. De school is deze dagen gesloten. Groep LA, 9, 10a/b en 11a/b gaan van maandag 17 
september tot met woensdag 19 september. Op 20 + 21 september hebben deze groepen les.  
Groep LB, LC, 12i, 13i, 14, 15 en 16 gaan van woensdag 19 september tot en met vrijdag 21 
september. Op 17+18 september hebben deze groepen les. Locatie + tijden volgt. 
 
9. Nieuwe gebouw 
De renovatie van ons nieuwe gebouw ligt op schema. De planning is nog steeds om in januari 2019 te 
verhuizen. Meer informatie vindt u op https://denise.espritscholen.nl/home/nederlands/gebouw/  
 
Met vriendelijke groet,  
namens het hele lerarenteam en ondersteunende staf, 
Luc Sluijsmans 
Teamleider VO | l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl   
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Amsterdam, 2018 July 10th 
Parent Letter VO 1718 - #6 
  
Dear Parents, 
With this last parent letter of this school year I would like to inform you about the activities in this week 
and the start of the next school year. On July 20th you will get the first Parent Letter of 2018-2019. 
 
1. Preparation report Thursday July 12th 
The end of the school year is near. Students will go to a new group within DENISE or start at a new 
school. Based on the achievements of the last few months, the team of teachers wrote their report card 
and had a discussion about it. On Thursday July 12th all students will receive their card. They will discuss 
the report with their mentor between 8.40 and 10.30 am. 
 
For some students it’s clear to which group / further education they will go next school year. Transferring 
inside or outside DENISE can only happen if a this advice is given by the school. That advice will be 
written in the mentor text (the first page of the report card). In the report the mentor writes, on behalf of 
the teacher's meeting, how the students is doing. It’is important that the students continue to complete 
the final assignments coming weeks. Possibly some students have to catch up with their work. Only 
when everything has been delivered and completed the student will receive a certificate on the last 
school day: July 19th.  
  
Please note: there will be no more 10-minute-meetings. If necessary, the mentor invites you to a meeting 
at school during the period July 9th till 18th. The report also includes an overview of absence in 
2017-2018. 
 
2. Exit Point on Friday July 13th: DENISE SUMMER festival De Parade 2018 
On Friday July 13th The Parade will take place. The Parade is an annual DENISE event to celebrate the 
end of the last semester. The school will be transformed into a spectacular palace. There will be 
performances of students all over the school. They’ll 
show (to each other) what they have learned in the past 
period. You are very welcome to join us and experience 
this day. More information will follow a week in advance. 
On Thursday 12 July will focus on the preparation 
(building and practicing).  
 
You are invited! 
All parents, brothers, sisters, family, friends and other 
interested people are welcome at Friday 13th July 
Pieter de Hoochstraat 78 from 10am to take a look and 
enjoy a bite and a drink. De Parade will stop at 2 pm. 
 
3. Lesson-free days on July 16/17/18th 
On these days there are no classes. If necessary, some students will finalize their school work in order to 
get a certificate.  
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4. Last school day: Thursday, July 19: the DENISE SUMMER PICNIC 
At this last day of the school we celebrate that everybody worked 
so hard. We do this with all groups and Language Classes of 
Secondary. Each class / group will assemble at a place indicated 
by the mentor. At 10am everyone should be in the Amsterdamse 
Bos must [Grote Speelweide 5]. There will be a program with 
sports and (water) games until 2 pm. Every student must bring a 
picnic blanket and something small to eat (and to share).  At 12 
we start the SUMMER PICNIC. We will pay also attention to the 
students who will leave the school. These students will receive 
the DENISE certificate. 
 
5. Learning Dutch: support at home 
We get a lot of questions from parents about how their son / daughter can continue to practice Dutch 
language during the holidays. On page 5 we have listed a number of tips. 
 
6. Start of the new school year 
On Thursday September 6th the new school year starts. Students are expected to attend school at 9.40. 
They’ll meet the new mentor and receive the class timetable. The Entry Point will take place on Friday 
September 7th. More information about new school year (including year planning) will be send by mail 
around July 20th. 
 
7. Save the date: first parent evening 12 September 
On 12 September the first parents' evening is from 17.30 - 19.00. You get to know the mentors and they 
explain everything about the program and the way of working at our school. You will receive an overview 
of the mentors in the letter of 20 July a.s. 
 
8. Save the date: school camp 17-21 September 
One of the highlights of the school year is our school camp. These days are important for several 
reasons: students get to know each other, the teachers will get to know the students and of course it is 
great to experience exciting days together. It’s our experience that the camp is a good start of the school 
year. The school camp is “school time" and compulsory for all students. The school is closed these 
days. Group LA, 9, 10a / b and 11a / b go from Monday 17 September to Wednesday 19 September. 
On 20 + 21 September this group will have lessons. Group LB, LC, 12, 13i, 14, 15 and 16 go from 
Wednesday 19 September to Friday 21 September. Location + times follows. On September 17 + 18 
this group will have lessons. 
 
9. New school building 
De renovatie van ons nieuwe gebouw ligt op schema. De planning is nog steeds om in januari 2019 te 
verhuizen. Meer informatie vindt u op https://denise.espritscholen.nl/home/nederlands/gebouw/ 
 
Kind regards, on behalf of the entire team, 
 
Luc Sluijsmans 
Team Leader Secondary Education 
l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl   
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Bijlage: 11 tips om thuis Nederlands te oefenen  
Attachment: 10 tips to practice your Dutch at home 
 
1. Ga naar de OBA (bibliotheek) bij jou in de buurt en huur een Nederlands (luister)boek / 
NT2-boek. Schrijf alle moeilijke woorden op in je woordenschrift. Goede NT2-boeken zijn:  

● Contact!  
● De Opmaat 
● De Sprong  
● Klare Taal (grammatica)  
● De Delftse Methode 
● Leesboekjes van LeespuntNL 

 
2. Luister een boek via de gratis applicatie: De Bibliotheek. Schrijf alle moeilijke woorden op in 
je woordenschrift. Zie:  http://www.bibliotheek.nl/luisterboeken.html 
 
3. Lees de Nederlandse krant. Pak een gratis krant bij de metro/trein in jouw buurt of kijk op 
nu.nl. Schrijf alle moeilijke woorden op in je woordenschrift.   
 
4. Kijk Nederlandse programma’s of films via de websites:  

- uitzendinggemist.nl- jeugdjournaal.nl - hetklokhuis.nl  - schooltv.nl  
 
5. Oefen grammatica/schrijven/lezen via de websites: 

- jufmelis.nl - nt2taalmenu.nl - jekanmewat.nl  - http://zml-spel.nl/taal/taal.htm  
- http://leestrainer.nl/   

 
6. Oefen woordenschat via de websites: 

- taalklas.nl - oefenen.nl - alfadeur.nl/ 
 
7. Download de applicaties en gebruik ze dagelijks: 

- Duolingo | Hoi Holland! | Spreekbeter | Grammatica en spelling | Spelling   
 

8. Maak alle uitspraak- en grammatica oefeningen van DISK. Herhaal ook nog eens alle 
thema’s die je hebt gedaan.   
 
9. Schrijf alle woorden die je geleerd hebt tijdens het lezen/kijken/luisteren in een 
woordenschrift. Zet dan deze hele lijst in: wrts.nl of download de applicatie WRTS of Quizlet. Zo 
kun je jezelf online overhoren.   
 
10. Kijk filmpjes waar je Nederlands kunt leren via youtube.nl. Zoek op: NT2. 
 
11. Join a Dutch (sport/music)-club! 
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