
Amsterdam, april 2021
Parent letter VO 2021 - #5

English version page 4, 5 and 6.

Beste ouders/verzorgers,

In deze vijfde ouderbrief delen wij met u alle belangrijke informatie. Neem de tijd om alle
informatie tot u te nemen en bespreek deze met uw kind.

Corona en reizen naar het buitenland
De Nederlandse overheid roept op om tot en met 15 mei niet naar het buitenland te reizen. Dit
geldt ook tijdens de meivakantie. Reis alleen bij ernstige familieomstandigheden of voor werk
dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut nodig is. Bij
terugkeer in Nederland zijn een of meerdere negatieve coronatesten en thuisquarantaine in de
meeste gevallen verplicht. Op deze website is per land te vinden welke maatregelen er gelden
bij terugkeer in Nederland. Wij willen u vragen rekening te houden met de thuisquarantaine en
de start van de school na de meivakantie op maandag 10 mei. Wij zijn namelijk altijd verplicht
een melding te doen bij de leerplichtambtenaar indien een leerling na de vakantie niet op school
is, dus ook als de leerling in thuisquarantaine moet. De leerplichtambtenaar zal vervolgens
onderzoek doen en bepalen of de afwezigheid van uw zoon/dochter terecht is. Meer informatie
vanuit de overheid over reizen en vakantie vindt u op deze website.

De laatste corona-updates krijgt u altijd per mail van Luc Sluijsmans. Alle communicatie over
corona gaat via hem. Heeft u of iemand in uw gezin coronaklachten of een coronatest gedaan?
Mail altijd naar l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl.

Verslag #2 en ouderavond
Op 25 maart heeft uw kind het tweede verslag gekregen op papier en in Magister. De leerlingen
in 13h en 14h hebben alleen een verslag in Magister staan. Op 1 april heeft de ouderavond
naar aanleiding van verslag 2 plaatsgevonden. De ouderavond is als erg waardevol ervaren
door het docententeam. Mocht je de ouderavond gemist hebben, is het altijd mogelijk contact
op te nemen met de mentoren voor eventuele vragen over het verslag. Let op: voor de groepen
11 en 15 staat er een voorlopig advies op de eerste pagina.

1

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie
mailto:l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl


Schoolverkiezingen
17 maart was de landelijke verkiezingsdag. Op DENISE hebben wij ook leerlingen laten
stemmen. Zie hier de uitkomsten van de DENISE-verkiezingen.

Nieuwe Career-klas
Op 6 april zijn er nieuwe klassen in ons Career-programma geopend: groepen 16 en 17. Tijdens
de leerlingbesprekingen naar aanleiding van het laatste verslag is een indeling gemaakt voor
leerlingen die naar groep 15, 16 of 17 gaan. Leerlingen in groep 16 hebben als voorlopig advies
14m, leerlingen in groep 17 hebben als voorlopig advies 13h of 12i. De leerlingen in de groepen
15 hebben nog geen voorlopig advies.

MR
De MR is van DENISE heeft ondertussen drie vergaderingen gehad. Op de website vindt u de
notulen. De volgende bespreking is op 19 april 2021.

IMYC
Het afgelopen Entry point van het IMYC stond in het teken van de heropening van het VO. Hier
vindt u een inkijkje in de resultaten.

Examens 13h, 14h, 14m, 14i
De schoolexamenweek voor 13h, 14h en 14m van periode 4 vindt plaats van 19 tot en met 22
april. Hier vindt u het rooster van deze week:

Planning schoolexamens

Tijd 19 april 20 april 21 april 22 april

9.00 - 11.00 14m Biologie (D1+2)

13h Geschiedenis
(C30)

14h Biologie (D11+12)

14m Geschiedenis

13h Wiskunde A+B
(C30)

14h Wiskunde B +
Aardrijkskunde (D11+12)

14m Wiskunde (D1+2)

13h Engels (C30)

14h Natuurkunde (D11+12)

14m NASK + MASK
(D1+2)
13ha CKV (D11+12)

14h Economie +
Scheikunde (C30)

12.10 - 14.10 14m Nederlands
(D1+2)
13h, 14h Arabisch -
op afspraak (D12)
14h Drama portfolio -
op afspraak (D9)

14m, 13h, 14h Spaans +
Turks (D1+2)

14m Economie (D1+2)

13h Maatschappijkunde
(C30)

14h Maatschappijleer
(D11+12)

14m Engels (D1+2)

13hb CKV (D1+2)

14h CKV (D11+12)
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Op woensdag 28 april zal de herkansing plaatsvinden van 9.00-11.00 uur (lokalen worden
bekendgemaakt via het dagrooster). De reguliere lessen op deze herkansingsdag starten om
11.20 uur volgens rooster. De eindpresentatie voor het vak Drama van 14h zal plaatsvinden op
donderdag 29 april in theater 33 om 9.00u.

De centrale examens tijdvak 1 voor 13h, 14m en 14h zijn van 17 mei t/m 1 juni. De examens
zullen op DENISE in de gymzaal afgenomen worden. De planning van de centrale examens
kunt u vinden op www.examenblad.nl
De sluitingsdatum van Magister is op 30 april. Dit houdt in dat alle gemiste examens en
opdrachten voor deze datum afgemaakt en nagekeken moeten zijn. Denk hierbij ook aan LOB,
lichamelijke opvoeding en CKV. Indien uw zoon/dochter nog een opdracht moet inhalen, moet
hiervoor eerst een verzoek ingediend worden bij de examencommissie
(examencommissie@denise.espritscholen.nl).

Examens 14i
De examens van 14i vinden plaats van 29 april t/m 19 mei. Hier vindt u nog eens het
examenrooster. De laatste lesdag van de leerlingen in 14i is op 20 april. Op 21 april is er een
mentoractiviteit en examentraining. Op 22 en 23 april kunnen leerlingen zelfstandig studeren.
Alle vakdocenten zijn op die dagen tijdens hun lesuren beschikbaar voor vragen.

Mock exams 13i
In de week van 17 tot en met 21 mei zullen de leerlingen uit 13i hun eerste Mock exam week
hebben. Leerlingen maken gedurende deze week oefenexamens. De reguliere lessen komen in
deze week te vervallen.

Voorlichting Qpido
De groepen 9 en 11 krijgen voorlichtingslessen van Qpido over liefde, weerbaarheid en grenzen
stellen. Lees hier meer informatie.

LOB
Subject Choice Day
Op vrijdag 19 februari heeft de Subject Choice Day plaatsgevonden: een informatiebijeenkomst
voor alle leerlingen uit de groepen 13H en 12 waarbij zij inhoudelijke informatie hebben
gekregen van de vakdocenten. Het was een geslaagde dag, waarbij de leerlingen een beter
inzicht in de verschillende vakken hebben gekregen. Ook kregen de leerlingen de gelegenheid
vragen stellen aan de vakdocenten. Daarnaast hebben leerlingen uit GR14h en GR13i hun
ervaringen gedeeld en verteld over de verschillende vakken. De leerlingen hebben na de
Subject Choice Day hun voorlopige vakken- en profielkeuze ingevuld. De komende periode
staat in het teken van hun definitieve profielkeuze. Deze zullen zij samen met de decaan
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vastleggen. Bij deze Parent Letter vindt u informatie over de profielkeuze voor GR13H en de
presentaties over de vakinhoud voor GR12. Hier vindt u de informatie per vak gegeven aan de
leerlingen: Subject choice day GR12a+b.

Profielkeuze
Deze periode hebben de leerlingen van 13h gesprekken over hun definitieve profielkeuze. Voor
ouders is het informatieboekje profielkeuze beschikbaar via deze link. De komende tijd is een
spannende tijd voor de leerlingen van 14h en 14m: het centraal examen komt steeds dichterbij,
maar ook het kiezen en aanmelden voor een studie. Veel leerlingen zijn hier al volop mee bezig.
Uw rol als ouder/verzorger is hierbij ook belangrijk. Voor tips en informatie kijk hier.

Career day
Op vrijdag 30 april hebben de groepen 12 een 'Career-day'. Tijdens het 6e t/m 8e uur gaan de
leerlingen onderzoek doen naar interesses en vervolgopleidingen. Ook worden er individuele
gesprekken gevoerd met de leerlingen over hun subject choice. Om uw kind voor te bereiden
op deze dag, kunt u in gesprek gaan over zijn/haar toekomst. Soms hebben opleidingen
namelijk aanvullende eisen en moet er een bepaald vak gekozen worden.

Belangrijke data
● 19-23 april > SE-week 14m, 13h en 14h
● 26 april > Studiedag docenten - geen les
● 27 april > Koningsdag - geen les
● 28 april > SE periode 4 herkansingen
● 29 april > Start IB-examens
● 3-7 mei > Meivakantie
● 13-14 mei > Hemelvaart - geen les
● 17 mei > Start Centraal Examen 13h, 14h, 14m
● 17-23 mei > Mock exam week 13i
● 24 mei > Pinksteren - geen les

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
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Amsterdam, April 2021

Parent letter VO 2021 - #5

Dear parents/guardians,

With this fifth parent letter we would like to share all important information with you. Please take
your time to go through all information and discuss it with your child.

Corona and traveling abroad
The Dutch government is calling not to travel abroad until May 15th. This also applies during the
May holidays. Only travel in serious family circumstances or for work that really cannot be
postponed and where physical presence is absolutely necessary. When returning to the
Netherlands, one or more negative corona tests and home quarantine are in most cases
mandatory. On this website you can find per country which measures apply when returning to
the Netherlands. We would like to ask you to take into account the home quarantine and the
start of the school after the May holidays on Monday May 10th. We are always obliged to report
to the Education Welfare officer if a student is not at school after the holiday, even if the student
has to go into home quarantine. The Education Welfare Officer will then investigate and
determine whether your son/daughter's absence is justified. More information from the
government about travel and holidays can be found on this website.

Report card #2 and parent evening
On March 25nd your child received their second report card. It is important that you go over the
feedback with your child and ask questions if needed. The students of 13h and 14h did not
receive printed report card, their results and feedback can be found in Magister. All other
students received their printed report card, but their results can also be found in Magister.
On the 1st of April the parent evening about the second report card has taken place. The
parent evening has been a valuable experience according to the teachers. If you missed the
parent evening you can always contact the mentors about any questions regarding the report
card. Note: students in groups 11 and 15 received preliminary advice on the first page of their
report card.

School elections
March 17th the national election took place. At DENISE we asked the students to bring out
their vote. Here you can find the results of the DENISE election.
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New Career-klas
April 6th two new groups started in our Career program: group 16 and 17. During the teacher
meetings about the second report card the students were divided over group 15, 16 and 17.
The students in group 16 had 14m as preliminary advice and the students in 17 had 13h or 12i
as preliminary advice. Students in group 15 do not have preliminary advice yet.

MR
The MR of DENISE has organized three meetings. At the website you can find the minutes. The
next meeting will take place on April 19th.

IMYC
The last Entry point of the IMYC was about the reopening of the secondary department. Here
you can see some of the results.

Exams 13h, 14h, 14m, 14i
The school exam week for classes 13h, 14h and 14m of period 4 will take place from April 19th
until April 22nd. The table above contains the planning of this week. Wednesday April 28th the
resit of the school exams of period 4 will take place from 9.00-11.00h (location will be
communicated in the dagrooster). Lessons will start at 11.20h according to schedule. The final
presentation for Drama of 14h will take place Thursday April 29th in theater 33 at 9.00h.

The central exams tijdvak 1 for 13h, 14m and14h are from May 17th until June 1st. The exams
will be taken in the PE-rooms. The schedule of the central exams can be found on
www.examenblad.nl. Magister closes for mark entry by teachers on April 30th. All missed
exams and assignments have to be finished and marked before this date. This includes
subjects like LOB, physical education and CKV. If your child has any assignment or test to
catch up a request has to be send to the exam commission
(examencommissie@denise.espritscholen.nl).

Exams 14i
The exams of 14i will take place from April 29th until May 19th. You can find the schedule here.
The final lesson day will be April 20th. April 21st a mentor activity and exam training will be
organized. April 22nd and 23rd students can study individually. All subject teachers will be
available for questions during their scheduled lessons.

Mock exams 13i
Starting May 17th until 21st of May students in 13i will have their first Mock exam week.
Students will practice taking exams in an official exam setting. Regular lessons will be
cancelled.
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Presentation Qpido
Groups 9 and 11 will attend information lessons on love, resilience and setting boundaries. You
can find more information here.

LOB
Subject Choice Day
On Friday 19th of February we organised the Subject Choice Day for all students in 13h and 12.
Students got information per subject from the teachers and students from 14h and 13i told
something about the different subjects. Afterwards students chose their subjects for the coming
years. Here you can find more information: Subject choice day GR12a+b.

Profile choice
This period students in 13h have conversations about their definite profile choice. Information
about the choices can be found at this link.

Career day
On Friday, April 30th we organize a 'Career-day' for the students of group 12. During period
6-8 the students will look into their interests and future studies. There will also be individual
meetings with students about their subject choice. To prepare your child for this day you could
have a conversation about his/her future. Some studies have additional requirements which
makes a specific subject mandatory to choose.

Important dates
● 19-23 April > Exam week 14m, 13h en 14h
● 26 April > Study day teachers - no lessons
● 27 April > Kings day - no lessons
● 28 April > Resits period 4 - 14m, 13h, 14h
● 29 April > Start IB-exams
● 3-7 May > May break
● 13-14 May > Ascension Day - no lessons
● 17 May > Start Central Exams 13h, 14h, 14m
● 17-23 May > Mock exam week 13i
● 24 May > Pentecost - no lessons

Look also 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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