
 

Amsterdam, 9 maart 2020 
Parent letter 1920 - #8 
Attachment: instructie inlog Magister 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
In deze ouderbrief blikken we terug op een aantal activiteiten en kijken we vooruit naar 
komende gebeurtenissen. De volgende parent letter zullen we u informeren over de 
aankomende examens in 14m, 13h en 14i. 
 
Entry Point - 25 februari 
Bijna alle klassen hebben de dinsdag na de vakantie Entry Point gehad. Zo hebben de groepen 
9 en de taalklassen schoenendozen ingericht om het thema Curiosity te starten. Deze dozen 
staan nu nog tentoongesteld op school, maar de leerlingen zullen ze snel meenemen zodat u 
ze ook kunt zien. In de groepen 10 is het thema Challenge gestart met het grote ruilspel en in 
de groepen 11 het thema Leadership gekoppeld aan M&M hebben ze aan de hand van 
opdrachten de film Die Welle gekeken en daarna gesproken over verschillende soorten 
leiderschap. In groep 12 was het succesvolle LOB University waarbij de leerlingen met 
professionals hebben kunnen spreken over studie en carrière.  
 
Debatcompetitie - 28 februari  
Op vrijdag 28 februari vond de tweede debatcompetitie plaats in het Theater33. Leerlingen van 
de hele school konden zich inschrijven. Er hebben dan ook leerlingen meegedaan uit groepen 9 
tot en met 14i. Alle deelnemers waren winnaars, maar de leerlingen die in de prijzen vielen 
waren: Sabine van der Heijde Silva, Enoch Tsagli en Paula Checa Lopez. Gefeliciteerd!  
 
Coronavirus 
In de afgelopen weken hebben wij u tweemaal per mail op de hoogte gesteld van onze aanpak 
omtrent het Coronavirus. Indien er wijzigingen zijn van ons beleid, ontvangt u uiteraard een mail. 
 
Terugblik koffieochtend VO - 3 maart 
Op de eerste koffieochtend voor het VO was een 
succes. Er kwamen ruim 50 ouders. We gingen 
met u in gesprek over de wijze waarop we de 
voortgang van uw zoon/dochter monitoren.  
U vindt via deze link de presentatie van de 
koffieochtend.  
In onderstaande infoblokken (verslag en 
ouderavond) komt de informatie ook terug. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSf_lvsoQLBEC1RCtnJ3qmDCymHkSvsOovVjxM1Z0ZTTPrKkmWw7bnp_KcPv81h_lvpVuyySf4XLVBa/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSf_lvsoQLBEC1RCtnJ3qmDCymHkSvsOovVjxM1Z0ZTTPrKkmWw7bnp_KcPv81h_lvpVuyySf4XLVBa/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


 

Verslag #2 - 12 maart 
Op 12 maart ontvangt iedere leerling zijn/haar nieuwe verslag (report card). Wij vragen uw 
aandacht voor drie acties: 
 
1. Neem het verslag samen met uw zoon/dochter aandachtig door waarna van hem/haar wordt 
verwacht een zelfreflectie te schrijven op de eerste pagina van het verslag (de leerlingen uit 
groep 12, 13i en 14i hebben dit - als het goed is - al gedaan in Managebac). U vindt via deze 
link alle informatie over ons beoordelingssysteem. 
 
2. U kunt zelf inloggen in Magister voor een specificatie van resultaten, 
programma en eventueel verzuim. Let op: er is per leerling 1 inlognaam 
voor beide ouders. Controleer nu al of uw inloggegevens werken en of uw 
(ex) partner ook over dezelfde inloggegevens beschikt. In de bijlage vindt u 
een pdf-document met de instructie over uw gebruikersnaam, wachtwoord 
en hoe in te loggen. Let op: de leerlingen uit groep 12, 13i en 14i 
gebruiken Managebac voor hun resultaten. Ouders hebben hier nog geen 
inlog voor en wij verzoeken u dus om met uw zoon/dochter samen te 
kijken. 
 
3. Schrijf u tussen 12 en 19 maart in voor de ouderavond van 24 maart. Zie volgende infoblok. 
 
Inschrijven voor de ouderavond - dinsdag 24 maart 
U kunt samen met uw zoon/dochter over het verslag in gesprek gaan met leraren en mentor. 
Het gaat om een ‘student-let-meeting’. Dat betekent dat: 

● De leraar fungeert als een facilitator voor het gesprek; 
● De leerling vertelt hoe hij/zij heeft gewerkt en wat de volgende stap is in het leerproces; 
● De ouders luisteren en praten met uw kind over zijn/haar academische en sociale 

vooruitgang en behoeften. 
De ouderavond is op dinsdag 24 maart a.s. tussen 16.00 en 21.00 uur.  De inschrijving voor de 
ouderavond verloopt uitsluitend via Magister. Alleen de ouder/verzorger die als eerste 
genoteerd staat in Magister ontvangt op 12 maart a.s. een uitnodiging per mail met het verzoek 
in te loggen. Het icoon voor de ouderavond verschijnt pas vanaf die datum in uw Magister (niet 
eerder. Let op: slechts 1 ouder/verzorger kan de afspraken met de leraren inplannen. U dient 
dus onderling goed af te spreken welke leraren u wanneer wilt spreken en wie de afspraken 
maakt. Indien u meerdere kinderen (met dezelfde achternaam) op DENISE heeft, ontvangt u 
slechts 1 uitnodiging. Daarmee kunt u de afspraken maken voor alle kinderen.  
NB: leerlingen die 18 jaar of ouder zijn moeten in hun eigen Magister toestemming geven dat u 
als ouder/verzorger afspraken mag maken. Alleen als die toestemming is gegeven, ontvangt u 
een e-mail en kunt u zich inschrijven. 

 

https://denise.espritscholen.nl/fileadmin/denise/DOC_2__VO_Explanation_Report_Card_DENISE_2019-2020.pdf
https://denise.espritscholen.nl/fileadmin/denise/DOC_2__VO_Explanation_Report_Card_DENISE_2019-2020.pdf


 

Lesrooster en personeel 
Tijdens de koffieochtend kwam ook het lesrooster ter sprake. Met name in de Taalklassen zijn 
er op dit moment minder lessen dan we zouden willen. Dat komt omdat we dringend op zoek 
zijn naar nieuwe leraren. Per 23 maart a.s. komt daar verandering in. De Taalklassen zullen 
meer Mens en Maatschappij lessen krijgen en per 1 mei ook meer NT2-lessen. Indien er dan 
alsnog te weinig uren zijn, dan gaan we werken met studie-uren waarbij we mogelijk ook 
ouders gaan inzetten als hulp. In groep 13i zullen per 23 maart de lessen Geography worden 
hervat door 2 docenten dhr. Huntjens en mevr. van Dijk (nieuwe docent). Ook zal het aantal 
Geography lesuren worden geïntensiveerd. Over de nieuwe vakken in 2020-2021 (zoals 
Natuurkunde) zullen we u in de volgende Parent Letter informeren. 
 
Zwangerschapsverlof personeel 
Groep 9a heeft op 30 januari Mevr. Sieffers uitgezwaaid met bloemen en kaartjes voor haar 
zwangerschapsverlof. De leerlingen hebben in de voorafgaande weken al kennis kunnen maken 
met Mr. Frijdal, die de lessen Engels overneemt. Mevr. van Wetten, docent muziek van de 
groep, neemt de mentorrol over, naast Mr. Bleijerveld.  
Ook mevrouw Simonse, docent Engels, gaat per 27 maart met zwangerschapsverlof. Haar 
lessen worden vervangen door docenten Engels die al op DENISE werken. Let op: ze zal nog 
wel aanwezig zijn bij de ouderavond, dus u kunt gesprekken met haar inplannen. 
 
Extended Essay & group 4 projectdag - 13i  
Op donderdag 13 februari heeft GR13i de periode afgesloten met een Exit Point over het 
Extended Essay (EE). Tijdens deze ochtend hebben de leerlingen hebben de leerlingen gewerkt 
aan een voorstel voor het EE. Op vrijdag 6 maart, dinsdag 10 maart en vrijdag 13 maart werken 
de leerlingen uit GR13i aan het Group 4 project. Dit is een vakoverstijgend project waarbij 
leerlingen samenwerken aan de verschillende vakken binnen de natuurwetenschap. De 
leerlingen gaan op dinsdag 10 maart op excursie naar het Ruige Hof onder leiding van dhr 
Veenstra, mw Kane en dhr Buijs. Dit project is een verplicht onderdeel van het IB 
diplomaprogramma en alle leerlingen dienen hieraan deel te nemen.  
 
CAS-project GR12 - 17 april 
Rebelle, Or, Zoe, Dai-Li & Isabella (leerlingen groep 12) gaan een tweedehands markt 
organiseren voor PO en VO. Op 17 april 2020 vindt deze plaats in B18. Het idee is dat 
leerlingen tweedehands kleren en speelgoed meenemen die niet meer gebruikt worden, maar 
wel nog van goede kwaliteit zijn. Het doel is dat iedereen in de school gratis speelgoed en 
kleding kan krijgen, dat leerlingen elkaar leren kennen en misschien nieuwe vrienden kunnen 
maken. De kleding die over is wordt gedoneerd aan Sympany charity en het speelgoed aan 
Speelgoedbank Amsterdam. We vragen u kinderen te helpen met het uitzoeken van kleding en 
speelgoed.  

 



 

Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding (LOB)  
 
ROCvA: open dagen en deadline 1 april 
Op dinsdag 03/03 hebben alle leerlingen van groep 14M voorlichting gekregen van het ROCvA. 
Dit ging voornamelijk over de algemene zaken rondom het ROC, het aanmelden en de 
verschillende studies. Voor de leerlingen van groep 14M is het verplicht om dit jaar minimaal 1 
open dag van het MBO te bezoeken. Dit moeten zij doen ter oriëntatie op hun studie, maar het 
is ook een opdracht voor hun loopbaandossier (portfolio). De eerstvolgende open dagen zijn bij 
het ROCtop op donderdag 12 maart van 17:00 - 20:00 uur en bij het ROCvA op donderdag 19 
maart van 16:00 - 20:00 uur. Let op: dit zijn de laatste open dagen van dit jaar. Het ROC van 
Amsterdam organiseert daarnaast een informatieavond voor ouders op maandag 9 maart van 
19.30 tot 20.30 uur met als thema ‘Hoe help ik mijn kind bij het maken van een studiekeuze?’.  
Leerlingen die willen starten op het MBO volgend schooljaar kunnen zich het best aanmelden 
voor 1 april. Voor 1 april hebben leerlingen in principe recht op toelating en kunnen zij zich bij 3 
verschillende opleidingen aanmelden. Bij aanmelden na 1 april bestaat de kans dat je wordt 
afgewezen bij de opleiding naar keuze en mag je je nog maar voor 1 opleiding aanmelden. Lees 
hier meer over de 1 april deadline.  
 
Belangrijke data 

● 10 maart > projectdag 13i - bezoek De ruige hof, Amsterdam 
● 12+13 maart > Uitreiking verslag #2 
● 24 maart > Ouderavond  
● 10 april  > Goede Vrijdag - geen lessen 
● 13 april > tweede paasdag - geen lessen  
● 14 - 17 april > SE-week 14m & 13h  
● 17 april > Tweedehands markt CAS-project GR12 
● 27 april - 6 mei > meivakantie 

 
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   

 

https://www.onderwijsconsument.nl/save-the-date-1-april-2019-deadline-voor-aanmelden-mbo/
mailto:m.kroese@denise.espritscholen.nl
mailto:j.hooiveld@denise.espritscholen.nl


 

Amsterdam, March 9th, 2020 
Parent letter 1920 - #8 
Attachment: instruction inlog Magister 
 
Dear Parents / Guardians,  
 
In this parent letter we would like to look back and forward on special activities. In the next 
Parent Letter we will give you all the information about the exams in 14m, 13h and 14i. 
 
Entry Point - 25th of February 
Nearly all groups have worked on the Entry Point Tuesday after the holiday. Groups 9 students 
and language groups have decorated shoeboxes to start the theme Curiosity. These boxes are 
exhibited at school for now but will be taken home soon for you to see. Group 10 started the 
theme Challenge with the great exchange game and in group 11 the theme Leadership was 
linked to the film Die Welle which they have watched based on assignments and spoken about 
different kinds of leadership. In group 12 the fruitful LOB university during which students spoke 
with professionals about their study and career.  
 
Debate competition - 28th of February  
Friday 28th of February the second debate competition of DENISE took place in Theater33. 
Students from all secondary groups participated, from group 9 until group 14i. All participants 
were honoured, but students that received a prize were: Sabine van der Heijde Silva, Enoch 
Tsagli en Paula Checa Lopez. Congratulations!  
 
Coronavirus 
During the past few weeks we have informed you twice via email of our policy concerning the 
Coronavirus. If there are any changes in our policy we will inform you directly via email. 
 
Coffee morning Secondary - March 3 
More than 50 parents paid our first coffee 
morning secondary a visit. We discussed how we 
monitor the progress of your son/daughter.  
 
You can find the presentation of the coffee 
morning via this link.  
 
The information also appears in the info blocks 
below (report and parent's evening). 
   

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSf_lvsoQLBEC1RCtnJ3qmDCymHkSvsOovVjxM1Z0ZTTPrKkmWw7bnp_KcPv81h_lvpVuyySf4XLVBa/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSf_lvsoQLBEC1RCtnJ3qmDCymHkSvsOovVjxM1Z0ZTTPrKkmWw7bnp_KcPv81h_lvpVuyySf4XLVBa/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


 

Report Card # 2 - 12 March 
Each student will receive his/her new report card on 12 March. Please check these three 
actions: 
  
1. Please discuss the report carefully together with your son/daughter, after which he/she is 
expected to write a self-reflection on the first page of the report (the students in groups 12, 13i, 
and 14i have already done this in Managebac).  
You will find all the information about our assessment system via this link. 
  
2. You can log in to Magister yourself for a specification of results, program, and 
possible absence. Please note: there is one login name per student for both 
parents. Check whether your login details work and whether your (ex) partner 
also has the same login details. In the attachment, you will find the instruction 
about your user name, password, and how to log in. Please note: students from 
groups 12, 13i, and 14i use Managebac for their results. Parents don’t have a 
login for this yet, so we ask you to look with your son/daughter together. 
  
3. Register between 12 and 19 March for the parents' evening of 24 March.  
See the next info block. 
 
Register for parent evening Tuesday - 24 March 
You can discuss the report with your son/daughter with teachers and mentors. Please know 
that this is a "student-let-meeting," which means that: 

● The teacher acts as a facilitator for the 10 minute meeting; 
● The student reflects on his/her progress and the next step in the learning process; 
● The parents listen and speak with their child about his or her academic and social 

progress and needs. 
 
The parents' evening is on Tuesday, March 24, between 4pm and 9pm. Registration for the 
parents' evening is exclusively through Magister. Only the parent/guardian who is first listed in 
Magister will receive an invitation by email with the request to login on 12 March. The icon for 
the parents' evening will only appear in your Magister on March 12 (not earlier). 
Please note: only one parent/guardian can schedule the appointments with the teachers. If you 
have several children (with the same surname) on DENISE, you will receive only one invitation. 
You can use this to make arrangements for all children. 
NB: students who are 18 or older, must permit in their Magister that you, as a parent/guardian 
may make appointments. Only if this permission has been given, you will receive an email, and 
you can register. 
 

 

https://denise.espritscholen.nl/fileadmin/denise/DOC_2__VO_Explanation_Report_Card_DENISE_2019-2020.pdf


 

Timetable and staff 
The time table of several classes were also discussed during the coffee morning. In particular, 
in the Language Classes, there are currently fewer lessons than we would like. That is because 
we are urgently looking for new teachers. This will change on March 23, a.s. The Language 
Classes will receive more Social Study lessons and more NT2 lessons at the start of 1 May. If 
then there are still too few hours, we will start working with study hours in which we may also 
use parents as help. In group 13i, the Geography lessons will be resumed on March 23 by two 
teachers: Mr. Huntjens and Ms. van Dijk, a new teacher. The number of Geography lesson 
hours will also be intensified. We will inform you about the new teachers and the latest courses 
in 2020-2021 (such as Physics) in the next Parent Letter. 
  
Maternity leave 
Group 9a waved goodbye to Mrs. Sieffers on January 30 with flowers and tickets for her 
maternity leave. The students have already been able to get to know Mr. Frijdal, who takes over 
the English lessons. Mrs. van Wetten, music teacher of the group, takes over the mentor role, 
in addition to Mr. Bleijerveld. 
Ms. Simonse, an English teacher, will also be on maternity leave from 27 March. Her lessons 
are being replaced by English teachers who are already working at DENISE. Note: she will still 
be present at the parents' evening so that you can schedule conversations with her. 
 
Extended Essay & group 4 projectdag - 13i  
Thursday February 13th GR13i completed the period with an Exit Point about the Extended 
Essay (EE). During this morning students worked on a proposal for the EE.  
Friday the 6th of March, Tuesday the 10th of March and Friday the 13th of March students of 
GR13i are working on the Group 4 project. During this cross-curricular project students work 
on the different experimental sciences. The 10th of March students will go on an excursion to 
the Ruige Hof supervised by Mr Veenstra, Ms Kane and Mr Buijs. This project is a mandatory 
part of the IB diploma programme in which all students of 13i need to partake.  
 
CAS-project GR12 - 17th of April 2020 
Rebelle, Or, Zoe, Dai-Li & Isabella (GR12i) are organising a second hand fair for PO and VO. 
This fair will take place on the 17th of April 2020 in B18. The idea is that students bring unused 
second hand clothing and toys of high quality. The goal is that everyone in school can receive 
free toys and clothes, bring students together and perhaps make new friends. The remaining 
clothes will be donated to Sympany charity and remaining toys to Speelgoedbank Amsterdam. 
We ask you to help your child with handpicking the clothes and toys.  
 
 
 

 



 

Career counseling and guidance (LOB)  
ROCvA: open days and deadline 1st of April 
Tuesday the 3rd of March all students of group 14m had information from ROCvA. This was 
mainly about general information of the ROC, application and different studies. Students of 
group 14m are required to visit at least 1 open day of the MBO this year. This visit will help with 
the process of study choice, but also is part of their career portfolio. The next open days zijn 
are Thursday 12th of March for ROCtop from 17:00 - 20:00 hour and at Thursday 19th of 
March for ROCvA from 16:00 - 20:00 hour. Pay attention: these are the final open days of this 
school year. The ROC van Amsterdam also organises an information evening for parents on 
Monday the 9th of March from 19.30 tot 20.30 hour with the theme ‘How can I help my child 
with the process of study choice?’.  
Students that want to start at the MBO next school year are advised to apply before the 1st of 
April. If you apply before the 1st of April you have the right to admission and are allowed to 
apply for 3 different studies. Application after this deadline allows students to apply for 1 study 
and there is a larger chance that you will not be admitted. Check this site for more information 
about the deadline of the 1st of April.  
 
Important dates 

● 10th of March > group 4 project day 13i - visit De ruige hof, Amsterdam 
● 12th of March > Hand out report #2 
● 24th of March > Parent evening  
● 10th of April > Good Friday - no class 
● 13th of April > Easter Monday - no class 
● 14 - 17th of April > SE-week 14m & 13h  
● 17th of April > Second hand fair market CAS-project GR12 
● 27th of April - 6th of May > May vacation  

 
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 

 

https://www.onderwijsconsument.nl/save-the-date-1-april-2019-deadline-voor-aanmelden-mbo/
mailto:m.kroese@denise.espritscholen.nl
mailto:j.hooiveld@denise.espritscholen.nl

