
 

Amsterdam, 14 februari 2019  
Parent Letter VO 2018- 2019 #4 
(English text page 3+4) 

 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze ontvangt u de vierde ouderbrief van het schooljaar 2018-2019. Het bevat belangrijke informatie 
over de planning, het tweede verslag (report card), de 10 minutengesprekken met leraren en de planning. 
 
Nieuwe lesperiode 
De leerlingen hebben op donderdag 14 februari hun derde lesperiode afgerond. 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. Let op: vrijdag 15 februari is vrij voor leerlingen. 
Daarna is het vakantie. Op maandag 25 februari is nog vrij. Op dinsdag 26 februari start de vierde periode 
en het werken met een nieuw ‘big idea’. 
 
Start nieuwe periode: dinsdag 26 februari Entry Point  
Op dinsdag 26 februari starten de lessen weer. Voor de IMYC-klassen vindt het 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. De groepen gaan het volgende ondernemen: 
 
Groep 9 Curiosity 
Na een startopdracht over dieren en evolutie op school, gaan de leerlingen naar Artis. 
In Artis gaan de leerlingen a.d.h.v. een werkblad en plattegrond vanuit een evolutionair perspectief naar 
verschillende dieren en planten kijken. De nadruk ligt hierbij vooral op de eigen waarneming en 
verwondering. Let op: De leerlingen hebben een OV kaart nodig voor deze dag! 
 
Groep 10a/10b Challenge 
De leerling spelen het grote ruilspel.  
De leerlingen gaan proberen om een paperclip om te ruilen naar iets wat mooier, kostbaarder of 
imposanter is. De winnaars mogen een Challenge voor docenten verzinnen, tevens verzinnen de leerlingen 
een week Challenge voor elkaar. 
 
Groep 11a/11b Leadership 
De leerlingen doen onderzoek naar leiders en hun eigen leadership kwaliteiten. 
In de middag gaan de leerlingen in twee groepen naar het stedelijk museum, waar ze onder leiding van een 
professionele gids in een korte tijd worden opgeleid tot rondleiders in het museum. Let op: De leerlingen 
hebben een OV kaart nodig voor deze dag! 
 
Report Card: 14 en 15 maart 
Donderdag en vrijdag 14 en 15 maart krijgen alle leerlingen hun verslag (report card) met daarin een 
uitgebreid overzicht van de studievoortgang. 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) en een 
waardering van de leerhouding (op tijd, huiswerk gemaakt, vragen stellen etc). Bij het verslag zit een 
uitgebreide uitleg over de wijze van beoordelen op DENISE (zie ook 
https://denise.espritscholen.nl/home/nederlands/documenten/) . 
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Ouderavond/10-minutengesprekken op dinsdag 26 maart 
Op dinsdag 26 maart kunt u weer tussen 16.00 uur en 21.00 uur met maximaal 3 leraren (inclusief mentor) 
in gesprek gaan over de voortgang van uw zoon/dochter. Ieder gesprek duurt maximaal 10 minuten. We 
bespreken de aanwezigheid, gedrag en leerprestaties. Leraren en mentoren hebben veel energie gestoken 
in het vastleggen van de studievoortgang. We vinden het belangrijk dat u het 10 minutengesprek samen 
met uw zoon/dochter hebt voorbereid en een aantal vragen hebt opgesteld voor de volgende periode. Het 
is de bedoeling dat de leerling ook deelneemt aan de 10 minutengesprekken.  
 
Informatie diplomaprogramma’s MAVO, HAVO en IB 
Tijdens de ouderavond vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de doorstroom naar de 
diplomaprogramma's mavo, havo en IB. 
 
Inschrijven 
U ontvangt op 16 maart via e-mail een link naar een digitaal inschrijfformulier dat u tot uiterlijk op 20 maart 
17.00 uur kunt invullen. Op 25 maart ontvangt u informatie over wanneer u bent ingedeeld. Let op: per 
leraar worden die middag en avond maximaal 17 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.  
 
Verhuizing: 7 mei eerste lesdag! 
Dit schooljaar zullen wij verhuizen naar ons geheel gerenoveerde schoolgebouw aan de Piet 
Mondriaanstraat 140. De opleverdatum staat nog steeds op half april, hetgeen betekent dat wij in de 
meivakantie zullen verhuizen. De eerste lessen in het nieuwe gebouw staan gepland op dinsdag 7 mei 
2019. Let op: in verband met de verhuizing hebben de leerlingen op vrijdag 25 april en maandag 6 mei vrij. 
Op een later te bepalen datum zal de officiële opening, samen met ons eerste lustrum, gevierd worden. U 
ontvangt daarvoor uiteraard een uitnodiging! 
 
Planning 

Voorjaarsvakantie:  vrijdag 15 februari 2019 t/m maandag 25 februari 2019  
(let op: vrijdag a.s. en maandag na de vakantie ook vrij) 

Verslag #2  donderdag/vrijdag 14/15 maart 2019 

10 minutengesprekken  dinsdag 26 maart 2019: 16.00 - 21.00 uur, in gesprek met maximaal 3 leraren 

2e Paasdag (vrij)  maandag 22 april 

Meivakantie  vrijdag 26 april t/m maandag 6 mei 2019 
(let op: vrijdag a.s. en maandag na de vakantie ook vrij) 

 
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

 
namens het hele lerarenteam en ondersteunende staf, 
Luc Sluijsmans 
Teamleider Voortgezet Onderwijs   
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Amsterdam, February 14h, 2019 
Parent Letter Secondary 2018-2019 #3 
(Nederlandse versie page 1+2) 

 
Dear Parents/Guardians, 
This is the fourth parent letter of the school year 2018-2019. We will inform you about the planning, report 
card, parent meeting and will give you an update about the new school building. 
 
New semester 
The students complete their second semester today. Group 9, 10 and 11 had their 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. Tomorrow there will be a free day. And then a week of holiday.  The third semester 
starts February 26th. Please notice: Monday 25th is also a free day.  
 
A new semester: Entry Point on Tuesday, February 26th 
The Entry Point of the IMYC groups will take place on Tuesday 26 February. 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 with the following IMYC themes and 
activities: 
 
Group 9 Curiosity 
Students start at school with an activity about animals and evolution, then travel to Artis Zoo. At Artis 
students receive a map and a worksheet. Based on the worksheet the students will study animals and 
plants from an evolutionary perspective. This activity will help students observe and marvel at the beauty of 
nature. Please notice: students need to take their public transportation card (OV chipkaart) for this day. 
 
Group 10A/10B Challenge 
The students will be playing the Big Swap Game. During this game the students will try to swap a paper 
clip for something prettier, more valuable or more impressive. The winners will get the chance to create a 
challenge for the teachers. The students will also create a challenge week for each other. 
 
Group 11A/11B Leadership 
During the morning the students will be researching famous leaders, as well explore their own leadership 
qualities. In the afternoon the students will visit the Stedelijk Museum, where professional guides will teach 
them how to guide visitors in a museum. Please notivce: students need to take their public transportation 
card (OV chipkaart) for this day. 
 
Report Card: Match 14/15th 
On March 14/15th every student will get their Report Card with all the information about the study 
progress. 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. 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. See for more information about the 
report card and assessment at DENISE: https://denise.espritscholen.nl/home/english/documents/ 
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Parents' evening / 10-minute talks on Tuesday 26 March 
We will organize an (individual) parent-mentor afternoon/evening on March 26  to discuss the report card. 
Parents and students will examine 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. You can meet a maximum of three teachers (including mentor). The meetings 
(10 minutes) will be held from 4pm till 9pm. You can ask questions about the feedback and progress of 
your son/daughter and his/her future education based on the report. We find it essential that you have 
prepared the conversation together with your son/daughter. Please bring your son/daughter to the 
10-minute talk.  
 
Information diploma programmes MAVO, HAVO, IB 
During the parents’ evening we will also organize a presentation about the transfer to our diploma 
programmes mavo, havo and IB. 
 
Registration 
You will receive a link to a digital registration form via e-mail on March 15th. My request is to do that as 
soon as possible. Your registration must be completed by March 20th, 5pm at the latest. You will receive 
the schedule on January 14th. Please note that a maximum of 17 conversations is 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. 
 
The new school building: first lesson May 7th 
This school year we will move to our wholly renovated school building at the Piet Mondriaanstraat 140. 
The school is ready in mid-April, which means that we will move in the May holiday. The first lessons in the 
new building are scheduled for Tuesday, May 7, 2019. Due to moving student have a free day at Friday 
26th April and Monday May 6h. In between their is May break. On a later date, we will celebrate the official 
opening, together with our first lustrum (5-year DENISE).  

 
Planning 

Spring Holiday:  Friday 15 Ferbruary 2019 t/m Monday 25 February 2019  
(please notice: coming friday and monday after the week holiday are free) 

Report Card #2  14/15 March 2019 

10 minutengesprekken  Tuesday 26th March 2019: 4-9pm 

2e Paasdag (free)  22th April 

May Holiday  Friday 26 April t/m maandag 6  Mayi 2019 
(please notice: coming friday and monday after the week holiday are free) 

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

 
On behalf of the whole team of teachers and supporting staff,  
Luc Sluijsmans 
Team Leader Secondary Education 
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