
 

Amsterdam, 23 februari 2018 
Parent Letter VO 2017- 2018 #6   
English text page 2 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze ontvangt u de zesde ouderbrief van het schooljaar 2017-2018.  
 
Vakantie en nieuw lesrooster vanaf maandag 5 maart  
Vandaag hebben de leerlingen met het Exit Point hun derde lesperiode van dit schooljaar afgerond. 
Morgen (vrijdag 23 februari) is vrij en de komende week is het vakantie. Op maandag 5 maart starten we 
weer. Het lesrooster zal op een groot aantal punten wijzigen in verband met nieuwe groepen, vakken en 
leraren. Let dus goed op het lesrooster op onze DENISE website.  
 
Entry Point op dinsdag 6 maart 
Op dinsdag 6 maart vindt het Entry Point plaats voor groep 9, 10 en 11. De leerlingen uit deze groepen 
werken aan de hand van IMYC-thema’s (the Big Ideas). Ze zijn die dag van 8.40 - 15.30 uur (lesuur 1 t/m 
7) aan het werk. Het Entry-Point start om 8.40 uur op school. De leerlingen hebben in de middag een 
activiteit buiten de school.  

● Groep 9a en 9b werkt met het thema ‘Curiosity’ en gaat naar het Rijksmuseum Atelier. 
● Groep 10a en 10b werkt met het thema ‘Challenge’ en bezoekt de Escape Room. 
● Groep 11 werkt met Leadership en gaat naar het Vincent van Gogh museum. 

 
Het volgende verslag: uitreiking op donderdag 5 april 
In de afgelopen weken hebben de leraren die aan uw zoon/dochter lesgeven gesproken over de 
studievoortgang, aanwezigheid en de studiehouding. In de maand maart gaan we daar uiteraard mee 
door. Op donderdag 5 april wordt het tweede verslag mee naar huis gegeven, samen met een overzicht 
van de absenties. Het laatste verslag verschijnt op 12 juli. 
 
Reserveer in uw agenda: 10-minutengesprekken op dinsdag 17 april 
Op dinsdag 17 april kunt u tussen 16.00 uur en 21.00 uur weer met maximaal 3 leraren (inclusief mentor) 
in gesprek gaan over de voortgang van uw zoon/dochter. Ieder gesprek duurt maximaal 10 minuten.  
U ontvangt ruim op tijd  een link naar een digitaal inschrijfformulier. 
 
Doorstroming / diploma programma 
In de afgelopen weken zijn gesprekken geweest met en over de leerlingen van groep 11, 12, 15 en 16 
over het perspectief op diploma programma in schooljaar 2018-2019. Na de voorjaarsvakantie zetten we 
deze gesprekken voort. Op 12 maart vindt er voor leerlingen uit de Taalklassen, 11, 15 en 16 een 
kennismakingsmiddag plaats over groep 12 (IB-programma). Op basis van het tweede verslag in maart 
volgt een voorlopig advies. Op basis van het verslag in juli wordt het advies definitief. 
 
Feedback? 
Mocht u vragen hebben of op- en aanmerkingen (positief of kritisch) dan hoor ik die graag. U kunt mij 
mailen op onderstaand adres. 
 
Ik wens u namens het DENISE team een fijne voorjaarsvakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Luc Sluijsmans - Teamleider VO   
l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl 
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Amsterdam, 22th February 2018 
Parent Letter 2017-2018 #6 
 
Dear Parents/Guardians, 
This is the sixth parent letter from the school year 2017-2018.  
  
Spring Break and new time table Monday march 5th 
Today the students finished their 3th semester with the Exit Point. Tomorrow (Friday, February 23) the 
students are free from school and next week is Spring Break. We will start again on Monday March 5th. 
The timetable will change on a large number of points in relation to new groups, courses and teachers. 
Please pay close attention to the timetable on our DENISE website. 
 
Entry Point on Tuesday March 6  
On Tuesday March 6 the Entry Point will take place for groups 9, 10 and 11. The students of these 
groups will work according to the IMYC-themes (the Big Ideas). The Entry Point starts at 8.40 am at 
school and ends at 15.30 pm (1st till 7th hour). In the afternoon the students have an activity outside 
school.  

● Group 9a and 9b will work with the theme 'Curiosity' and will go to the Rijksmuseum Atelier.  
● Group 10a and 10b will work with the theme 'Challenge' and will visit the Escape Room.  
● Group 11 will work with the theme ‘Leadership’ and will go to the Vincent van Gogh museum. 

 
Second report card: handing out on Thursday 5 April 
The past few weeks the team of teachers talked about the study progress, attendance and study attitude 
of your son/daughter. Of course we will continue this monitoring after the Spring Break. On Thursday 
April 5th the second report card will be given to our students, along with an overview of the absences. 
The last report card appears on July 12. 
 
For your agenda: 10-minute parent-teacher talk on Tuesday April 17th 
On Tuesday April 17th between 4 and 9pm you can talk with a maximum of 3 teachers (including 
mentor) about the progress of your son/daughter. Each talk will take 10 minutes. You will receive a link to 
a digital registration form a few weeks before the meeting. 
 
Transfer/Diploma Program 
In the past weeks we have talked with and about the students of group 11, 12, 15 and 16 about their 
perspective of a diploma program next school year (2018-2019). After the Spring Break we continue 
these discussions. On March 12th an introduction meeting about group 12 (IB program) will take place 
for students of the Language Classes, group 11, group 15 and group 16. A preliminary advice follows 
based on the second report card in March. Based on the last report card in July, we will make a final 
advice. 
 
Feedback? 
If you have any questions or comments and remarks (positive or critical), I would like to hear them.  
You can mail me (see mail address below). 
  
On behalf of the whole team of teachers and supporting staff, I wish you a happy holiday. 
 
Kind regards,  
Luc Sluijsmans - Team Leader Secondary Education  
l..sluijsmans@denise.espritscholen.nl 
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