
 

Amsterdam, 7 februari 2020 
Parent letter 1920 - #7 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Via deze ouderbrief delen we graag belangrijke informatie met u.  
 
Groep 12 naar Concertgebouw - 3 februari  
Groep 12 zijn op 3 februari naar het concert van het Nederlands Philharmonisch Orkest van 
Beethoven – Vioolconcert, R. Strauss - Symphonia domestica in het Concertgebouw geweest. 
Hiervoor hadden ze een workshop en een gezamenlijk diner. Het is een hele bijzondere ervaring 
voor deze klas geweest. 
 
Oscar night GR11 - 12 februari  
Op woensdag 12 februari om 19.00 uur zal de derde Oscar Night op DENISE plaatsvinden. De 
ouders van de groepen 11 zullen hiervoor een aparte uitnodiging krijgen. Op de kaarten die 
over zijn kunnen DENISE-docenten en leerlingen een beroep doen. 
 
Exit Point - 13 februari  
Donderdag hebben de volgende klassen Exit Point: 9, 10, 11, T2, T3, T4, T10, 13i. Zit uw kind 
in het IMYC (groepen 9, 10, 11) of in de taalklassen (T2, T3, T4, T10)? Dan bent u 13 februari 
uitgenodigd om het resultaat van Exit Point te komen bekijken om 15:30 uur.  
 
Dit is het programma voor IMYC en de taalklassen:  

● Lesuur 1-4 uur = les volgens rooster  
● Lesuur 5: gezamenlijk Assembly in theater  
● Lesuur 6-8 - Exit Point (instructies volgen via Maria C) 
● 15:30 uur > ouders welkom 

Groep 13i heeft een Extended Essay introductiedag. Groep 14i heeft die dag nog steeds mock 
exam week en de overige klassen hebben allemaal les volgens het rooster.  
 
Entry Point - 25 februari  
De volgende klassen hebben op 26 februari Entry Point: 9, 10, 11, T2, T3, T4, T10, 12, 13i.  
Dit gaat er gebeuren:  

● Groepen 9 + taalklassen - thema Curiosity - activiteit: schoenendozen inrichten  
● Groepen 10: thema Challenge - activiteit volgt nog  
● Groepen 11: thema Leadership - activiteit: film kijken over WOII in Theater33  
● Groep 12: LOB university - zie hieronder  

 

 



 

Koffieochtend VO - 25 februari  
Op 25 februari bent u van harte uitgenodigd voor onze eerste koffieochtend voor alle ouders 
van het VO (groep 9 t/m 14i). Het thema van deze eerste koffieochtend VO is: het verslag. We 
zullen met elkaar in gesprek gaan over de vorm, het doel en de veranderingen in het verslag. U 
bent welkom van 09:00 tot 10:00 uur.   
 
Roosterwijziging door doorstroom - vanaf 25 februari 
Na de vakantie zal weer een groot deel van de leerlingen uit de taalklassen en career 
doorstromen. Vanaf volgende week worden leerlingen op de hoogte gesteld van de wisseling. 
Als uw kind doorstroomt, wordt u hierover op de hoogte gesteld. Let op: T2 zal na de vakantie 
samengaan met T3 en T11B wordt gestart. Door deze wijzigingen zullen er verschillende 
wijzigingen in het lesrooster komen.  
 
Verslag #2 - 12 maart 
In de week van 25 februari vinden er leerlingbesprekingen plaats. Deze week zullen er enkele 
wijzigingen in het dagrooster komen. Docenten overleggen tijdens deze leerlingbesprekingen de 
verslagen van alle leerlingen.  Op 12 maart krijgen onze leerlingen hun tweede verslag. Hierin 
wordt voor leerlingen in verschillende groepen (11, 15, 17) een voorlopig advies uitgebracht. Dit 
advies geeft aan welk diplomaprogramma wij verwachten dat uw kind kan starten in het nieuwe 
schooljaar. Wij verwachten wederom dat u met uw kind het verslag doorneemt en vragen 
opstelt voor de ouderavond van 24 maart. Meer info volgt in volgende ouderbrief.   
 
Inschrijven ouderavond dinsdag 24 maart 
De inschrijving voor de ouderavond verloopt via Magister. Elke ouder/verzorger ontvangt een 
uitnodiging per mail maar…  slechts 1 ouder/verzorger kan de afspraken maken. Er kan slechts 
1 inlognaam worden gebruikt. Ouders/verzorgers dienen dus onderling goed af te spreken 
welke leraren ze wanneer ze willen spreken en wie de afspraken maakt. Controleer nu al of uw 
inloggegevens werken en of uw (ex) partner ook over de inloggegevens beschikt, zie uitleg in 
bijlage (meegestuurd als los document met deze parent letter). 
 
Tevredenheidsonderzoek 
De leraren, schoolleiding en ondersteunende staf van DENISE doen er alles aan om de 
leeromgeving van uw zoon of dochter zo ideaal mogelijk te houden. We vinden uw feedback en 
de feedback van de leerlingen we erg belangrijk om ons onderwijs te verbeteren. We vragen u 
daarom om een enquête in te te vullen met vragen over hoe tevreden u bent over de school. 
Ook de leerlingen vanaf groep 6 en ouders krijgen een vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst 
neemt ongeveer 10 minuten in beslag en kan tot uiterlijk 14 februari. Wij waarderen uw reactie 
enorm. Wij doen in het voorjaar verslag van de uitkomsten en onze reactie erop. Let op: 1 van 
de ouders/verzorgers heeft een mail ontvangen met een link naar de vragenlijst.  

 



 

SE-week GR14m & 13h - 25-28 februari 
 

Groep  Dinsdag 25/02 Woensdag 26/02 Donderdag 27/02 Vrijdag 28/02 

GR14ma 
D01 
 
 

9.20 - 11.20 EC  
 
 
13.00 - 15.00 GS 

9.20 - 11.20 WI 
 
 
13.00 - 15.00 FA  

9.20 - 11.20 BIO  
 
 
13.00 - 15.00 
SP/NASK  

9.20 - 11.20 NE 
debat 
(GLOS/NOOL) in 
C15 
 
13.00 - 15.00 MASK 

GR14mb 
D02 

9.20 - 11.20 EC  
 
13.00 - 15.00 GS 

9.20 - 11.20 WI 
 
 
13.00 - 15.00 FA  

9.20 - 11.20 BIO  
 
13.00 - 15.00 
MASK/NASK  

9.20 - 11.20 NE 
debat 
(GLOS/NOOL) 
 
in C16 

Gang- 
surveillance  

9.20 - 11.20  
13.00 - 15.00  

9.20 - 11.20  
13.00 - 15.00  

9.20 - 11.20  
13.00 - 15.00  

9.20 - 11.20  
13.00 - 15.00  

GR13ha 
D8 

09.20 - 11.20 
NED 
 
 
13.00 - 15.00 WI  

9.20 - 11.20 EN 
(mock exam) 
 
13.00 - 15.00 GS  

les volgens rooster les volgens rooster 

GR13hb 
D9 

09.20 - 11.20 
NED 
 
 
13.00 - 15.00 WI  

9.20 - 11.20 EN 
(mock exam) 
 
13.00 - 15.00 GS 

les volgens rooster les volgens rooster 

 
 
Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding (LOB)  
 
LOB university 
Voor de Entry Point van groep 12 op dinsdag 25 februari zoeken wij ouders met een 
universitaire achtergrond die het leuk vinden om over hun beroep te komen vertellen. We willen 
de leerlingen graag zoveel mogelijk informatie geven over het ruime aanbod van universitaire 
studies in diverse richtingen. Deze activiteit organiseren wij ter voorbereiding op de subject 
choices voor het Diploma Programma. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met een 
van onze decanen: Pari ten Cate (p.tencate@denise.espritscholen.nl) of Yvonne Franken 
(y.franken@denise.espritscholen.nl). 

 



 

Belangrijke data 
● 12 februari  > Oscar Night 19.00 uur Theater33 
● 13 februari > Exit Point (met ouders)  
● 14 - 24 februari > Voorjaarsvakantie 
● 25 februari > Entry Point IMYC-klassen 
● 25 - 28 februari > SE-week 13h, 14m  
● 12 maart > Uitreiking verslag #2 
● 24 maart > Ouderavond  

 
Vragen of opmerkingen? 
Mail ons op m.kroese@denise.espritscholen.nl of j.hooiveld@denise.espritscholen.nl.  
 
Hartelijke groet, namens het hele lerarenteam en ondersteunende staf, 
 
Merel Kroese 
Teamleider Voortgezet Onderwijs Taalklassen en Career  
 
Jo Hooiveld 
Teamleider Voortgezet Onderwijs IMYC en Diploma programma 
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Amsterdam, February 7th, 2020 
Parent letter 1920 - #7 
 
Dear Parents / Guardians,  
 
Through this parent letter we would like to share important information with you. 
 
Group 12 to Concertgebouw - 3rd of February 
Group 12 visited the concert of the Dutch Philharmonic Orchest of Beethoven – Violin concert, 
R. Strauss - Symphonia domestica in the Concertgebouw. In advance of the concert they 
followed a workshop and dined together. This has been a very special experience for the 
group. 
 
Oscar night GR11 - 12th of February 
Wednesday the 12th of February at 19.00h the third Oscar Night at DENISE will take place. 
Parents of the group 11 students will receive a separate invitation for this event. The remaining 
tickets are available for teachers and students of DENISE. 
 
Exit Point - 13th of February 
Thursday students of these groups will have Exit Point: 9, 10, 11, T2, T3, T4, T10, 13i. Is your 
child in the IMYC (groups 9, 10, 11) or in one of the language groups (T2, T3, T4, T10)? Than 
you are invited to see the result at 15:30 uur.  
 
This is the programme for IMYC and the language groups:  

● Lesson 1-4 uur = lessons according to the schedule  
● Lesson 5: Assembly in the theater  
● Lesson 6-8 - Exit Point 
● 15:30 uur > parents are invited 

Group 13i wil have an Extended Essay introduction day. Group 14i will have their final mock 
exams and the other groups all have class according to the schedule.  
 
Entry Point - 25th of February  
These groups have Entry Poin the 25th of Februaryt: 9, 10, 11, T2, T3, T4, T10, 12.  
This is what we have planned:  

● Group 9 + language groups - theme Curiosity - activity: decorate shoeboxes  
● Group 10: theme Challenge  
● Group 11: theme Leadership - activity: film on WOII in Theater33  
● Groep 12: LOB university - see below  

 

 



 

 
Coffee morning VO - 25th of February 
The 25th of February you are invited to visit our first coffee morning for all parents of the 
secondary school (group 9 until 14i). The theme for this coffee morning is the report card. We 
will meet to discuss the form, goal and changes in the report card. You are welcome from 
09:00 until 10:00h.   
 
Changes in the schedule because of passage - from 25th of February 
After the vacation a large part of the language group students will pass from the language 
group to the career programme. From next week students will be informed on the changes. 
Pay attention: T2 will fuse with T3 and T11B will be established. Because of this the schedule 
will change for several groups. 
 
Report card #2 - 12th of March 
The teacher meetings for all groups will take place in the week of February 25th. Closely 
monitor the dagrooster during this week. Teachers will discuss the student progress and the 
report cards for each individual.   The 12th of March students will receive their second report 
card. In the report card of several groups (11, 15, 17) a preliminary advice for a diploma 
programme is given. This advice will address the diploma programme that your child can start 
next school year. We expect you to go over the report card with your child and prepare 
questions for the parent evening on the 24th of March. The next parent letter will cover more 
information on the parent evening. 
 
Register parent meeting March 24th 
Registration for the parent meeting is done through Magister. Every parent / guardian receives 
an invitation by email but ... only 1 parent / guardian can make the appointments. Only 1 login 
name can be used. Parents / guardians must therefore agree which teachers they want to meet 
and when they want to speak and who makes the agreements. Check now whether your login 
details are working and whether your (ex) partner also has the login details, see explanation in 
the appendix (included as a separate document with this parent letter). 
 
Survey satisfaction  
The teachers, school management, and staff of DENISE are doing everything to keep the 
learning environment of your son or daughter as ideal as possible. We find your feedback and 
the feedback from the students very important to improve our education. We therefore ask you 
to complete a survey with questions about how satisfied you are about our school. The 
students from group 6 and older will also receive a questionnaire. Filling in the questionnaire 
takes approximately 10 minutes and can be completed by 14 February at the latest. We much 

 



 

appreciate your response. We will report the results and our reaction around springtime. Please 
notice that one of the parents/guardians got an email with the link to the survey. 
SE-week GR14m & 13h - 25th until the 28th of February 
 

Groep  Tuesday 25/02 Wednesday 26/02 Thursday 27/02 Friday 28/02 

GR14ma 
D01 
 
 

9.20 - 11.20 EC  
 
 
13.00 - 15.00 GS 

9.20 - 11.20 WI 
 
 
13.00 - 15.00 FA  

9.20 - 11.20 BIO  
 
 
13.00 - 15.00 
SP/NASK  

9.20 - 11.20 NE 
debat 
(GLOS/NOOL) in 
C15 
 
13.00 - 15.00 MASK 

GR14mb 
D02 

9.20 - 11.20 EC  
 
13.00 - 15.00 GS 

9.20 - 11.20 WI 
 
 
13.00 - 15.00 FA  

9.20 - 11.20 BIO  
 
13.00 - 15.00 
MASK/NASK  

9.20 - 11.20 NE 
debat 
(GLOS/NOOL) 
 
in C16 

     

GR13ha 
D8 

09.20 - 11.20 
NED 
 
 
13.00 - 15.00 WI  

9.20 - 11.20 EN 
(mock exam) 
 
13.00 - 15.00 GS  

les volgens rooster les volgens rooster 

GR13hb 
D9 

09.20 - 11.20 
NED 
 
 
13.00 - 15.00 WI  

9.20 - 11.20 EN 
(mock exam) 
 
13.00 - 15.00 GS 

les volgens rooster les volgens rooster 

 
Career counseling and guidance (LOB)  
 
LOB university 
We are looking for parents with a university degree who would like to share experiences of their 
current profession with the students of group 12. We would like to give students information 
about a wide range of studies and faculties as preparation for making subject choices in the 
diploma program. If you can help, please contact one of our careers counsellors via Ms. Pari 
ten Cate (p.tencate@denise.espritscholen.nl) or Ms.Yvonne Franken 
(y.franken@denise.espritscholen.nl). 
 

 



 

   

 



 

Imporant dates 
● February 12th   > Oscar Night 19.00 uur Theater33 
● February 13th > Exit Point (met ouders)  
● February 14 - 24th > Voorjaarsvakantie 
● February 25th > Entry Point IMYC-klassen 
● February 25 - 28th > SE-week 13h, 14m  
● March 12th > Uitreiking verslag #2 
● March 24th > Ouderavond  

 
Questions?  
Please contact us on m.kroese@denise.espritscholen.nl of j.hooiveld@denise.espritscholen.nl.  

 
Kind regards, on behalf of the entire team, 
 
Merel Kroese 
Team Leader Secondary Education Language Classes and Career 
 
Jo Hooiveld 
Team Leader Secondary Education IMYC and Diploma programmes 

 

mailto:m.kroese@denise.espritscholen.nl
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