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VOORWOORD VAN DE RECTOR
Beste ouders/verzorgers,
We hebben de eerste weken weer achter de rug. Onze vierdeklassers hebben mooie introductiedagen
achter de rug en onze brugklassers zijn deze week op kamp. Over beide zaken leest u in deze oudermailing
meer. De mediatheek is geopend en heeft al een vaste club bezoekers. Helaas hebben we afscheid moeten
nemen van Esther die onze mediatheekmedewerker was. Na de herfstvakantie start Barbara Eelman en tot
die tijd worden we uit de brand geholpen door Sanaa Ben Zaida, een collega van het Berlage Lyceum.
In deze oudermailing vindt u informatie over de nieuwe verzuimregeling, over het afmelden van uw kind bij
bv. ziekte, over de nieuwe bevorderingsnormen, over het nieuwe examenreglement en PTA-reglement en
nog veel meer zaken die voor u van belang kunnen zijn.
Over een aantal van deze zaken hebt u ook informatie kunnen krijgen tijdens de kennismakingsavonden
die er per laag gehouden zijn. De conrector of coördinator vertelt op die avonden in grote lijnen hoe het jaar
eruit ziet voor de leerlingen in die laag en vervolgens kunt u kennismaken met de mentor van uw kind. Wij
vinden het heel jammer dat die avonden maar door een deel van u bezocht worden. Ik sprak teleurgestelde
mentoren die maar de helft van de ouders van hun mentorleerlingen gezien had. Wij vragen ons dus af
waarom een deel van u die avond niet bezoekt. Bieden wij niet aan wat u graag wilt horen? Is onze
communicatie niet voldoende? Wij zouden het graag van u willen weten. U mag dat aan mij mailen
(s.niemeijer@cartesius.espritscholen.nl) maar u kunt dat ook via de ouderraad doen
ouderraad@cartesius.espritscholen.nl als u uw mening iets anoniemer wilt geven.
Hieronder vindt u trouwens een oproep van de ouderraad die ik graag onder uw aandacht breng. Ook wil ik
u vast attenderen op het Ouderatelier op 1 november. Het programma van die avond volgt nog.
Tot slot wil ik u meenemen in een mooie nieuwe ontwikkeling die prima binnen ons idee van burgerschap
past: we gaan starten met een jongerenrechtbank. U vindt in deze mailing een beschrijving van wat dat
precies is en op 11 oktober aanstaande komt hier voorlichting over aan onze leerlingen in de derde en vierde
klas, die zich daarna kandidaat kunnen stellen.
Met vriendelijke groet,
Sandra Niemeijer
Rector
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Oproep Ouderraad
Vanuit de OR zijn we op zoek naar enthousiaste ouders, die een bijdrage willen leveren aan de school. De
OR speelt in op zaken die spelen op school of bij ouders.
Wat doet de OR?
- in gesprek met schoolleiding namens de ouders
- in gesprek met LR en MR
- controle besteding vrijwillige ouderbijdrage
Waar hebben we het bijvoorbeeld over gehad in het afgelopen jaar?
- communicatie, leerlingbegeleiding, lesuitval, leerklimaat
Hoe komen we in contact met ouders?
- we hebben een ouderenquête gehouden
- via ouderatelier
Hoe vaak?
Ongeveer 1 x per 6 weken. In de helft van de vergaderingen is een lid van de schoolleiding aanwezig.
Interesse?
We horen het graag!
e-mailadres: ouderraad@cartesius.espritscholen.nl

Jongerenrechtbank
Het Cartesius Lyceum start komend schooljaar met een eigen jongerenrechtbank. Onze school is, na de
start op een aantal Amsterdamse scholen, de volgende school in Amsterdam, die zo’n rechtbank heeft. In de
jongerenrechtbank spreken speciaal daarvoor opgeleide leerlingen van onze school zelf recht over conflicten
en strafbare gevallen die zich hier hebben voorgedaan.
Henri Boer, docent maatschappijwetenschappen, zal deze leerlingen vanuit school begeleiden en zij krijgen
professionele begeleiding vanuit de Stichting Jongerenrechtbanken. Wij zullen voor deze rechtbank
leerlingen uit de derde en vierde klassen selecteren.
De jongerenrechtbank is een initiatief van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland, en wordt in
samenwerking met de betrokken scholen, rechtbank, openbaar ministerie en politie georganiseerd.
Voor de behandeling van een zaak is het belangrijkste uitgangspunt dat de betrokken leerling zelf
verantwoordelijkheid wil nemen voor wat hij of zij heeft gedaan. Samen met de ouders kiest de betrokkene
ervoor dat de zaak ter beoordeling wordt voorgelegd aan de jongerenrechtbank. In plaats van dat de
schoolleiding of docent een maatregel oplegt, of dat in ergere gevallen aangifte wordt gedaan, krijgt de
jongerenrechtbank eerst deze bevoegdheid.
Het doel van de behandeling door de jongerenrechtbank is om samen met alle direct betrokkenen een
goede uitkomst te vinden, die gericht is op herstel van wat is misgegaan. Dat wil zeggen oplossen in plaats
van (alleen) straffen. Op die manier wordt gekeken naar wat nodig en redelijk is om na de gebeurtenis op
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onze school weer samen met elkaar verder te kunnen.
In de jongerenrechtbank zitten leerlingen van onze school, die zijn getraind door professionals zoals
politiemensen, advocaten, rechters, officieren van justitie en mediators. Elk jaar wordt hiervoor een nieuwe
groep leerlingen op basis van vrijwilligheid opgeleid en officieel beëdigd door een rechter in de rechtbank.
Uiteraard moeten de ouders het eens zijn met de deelname van hun kind aan dit project.
Voor meer informatie over jongerenrechtbanken zie: www.jongerenrechtbanken.nl
Deze week: brugklaskamp
Deze week zijn de leerlingen van de brugklassen op kamp. Maandag t/m woensdag: klas 1B1 en 1B2.
Woensdag t/m vrijdag klas 1B3, 1B4 en 1B5. We hopen dat zij een goede en gezellige tijd zullen hebben.
Vanwege de afwezigheid van een aantal begeleiders werken we deze week met een iets aangepast rooster
voor de andere klassen. Een aantal lessen zal worden opgevangen, sommige lessen komen te vervallen.
Wij hopen op uw begrip!
Informatica in de brugklas
Zoals u wellicht heeft gezien in het rooster van uw zoon/dochter bij de start van het schooljaar, waren hierin
lessen informatica opgenomen. Dit was echter niet bedoeling. We hebben dit daarom door middel van de
dagelijkse roosterwijzigingen gecorrigeerd. Inmiddels is dit ook aangepast in het definitieve rooster voor
periode 1 en 2. Informatica komt in de tweede helft van het schooljaar aan bod.

Overgangsnormen
In de afgelopen weken zijn de overgangsnormen geëvalueerd en hebben we deze op een aantal punten
gewijzigd. Deze wijzigingen zijn besproken met de medezeggenschapsraad. De MR heeft ingestemd met de
voorgestelde aanpassingen. De overgangsnormen voor dit schooljaar 2018-2019 zijn daarbij vastgesteld. De
mentoren zullen de overgangsnormen met de leerlingen bespreken.
De overgangsnormen 2018-2019 vindt u op onze website:
https://cartesius.espritscholen.nl/home/organisatie/protocollen/

PTA en examenreglement
Examenreglement
In klas 4 en 5 havo en in klas 4, 5 en 6 vwo worden zogenaamde examentoetsen (ET’s) afgenomen. De
resultaten hiervan worden opgenomen in het schoolexamendossier. Voor deze toetsen geldt het
examenreglement van Esprit Scholen en het PTA-reglement van het Cartesius. Het examenreglement van
Esprit Scholen en het PTA-reglement staan op onze website onder ‘protocollen’:
https://cartesius.espritscholen.nl/home/organisatie/protocollen/
In deze reglementen staan artikelen die betrekking hebben op het schoolexamendossier én op het centraal
schriftelijk examen. Aan de orde komt bijvoorbeeld: Welke gedragsregels gelden er bij een toetsweek of bij
het CE? Wat is de slaag/zakregeling? Welke herkansingsregeling past het Cartesius Lyceum toe? Etc. Voor
de leerlingen is het dus van groot belang deze documenten te lezen. De belangrijkste artikelen hieruit zullen
in de mentorlessen aan de orde komen. Ik raad ook u aan zich op de hoogte te stellen van deze
reglementen.
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PTA
Elk vak waarvoor een schoolexamen wordt afgelegd en eventueel ook een centraal examen, publiceert een
programma van toetsing en afsluiting (PTA). In het PTA wordt onder andere aangegeven welke toetsen er
binnen een cohort worden afgenomen, of deze toetsen herkansbaar zijn en welk gewicht ze hebben. Per
cohort staan de PTA-boekjes op de site weergegeven
https://cartesius.espritscholen.nl/home/onderwijs/profielwerkstuk-en-pta/ Een cohort wordt met jaartallen
aangegeven: het eerste jaartal is het jaar waarop de leerling aan de Tweede Fase begint en het tweede
jaartal is het jaar waarin het CE wordt afgenomen. Bijv. leerlingen die dit jaar in 4 havo zijn begonnen, horen
bij het cohort 2018-2020.
De boekjes worden ook op papier aan de leerlingen uitgedeeld door de mentoren. Het PTA is een zeer
waardevol document voor de leerlingen. Zij kunnen hiermee precies zien wat er van hen verwacht wordt qua
kennis en vaardigheden. Het maken van een gerichte planning is daarmee mogelijk en natuurlijk ook
wenselijk.
Ouder-Leerling-Mentor (OLM) gesprekken
De komende periode zullen de mentoren u uitnodigen voor een OLM-gesprek. In een OLM-gesprek is het
belangrijk dat alle drie de partijen aanwezig zijn: ouder, leerling en mentor. Tijdens zo’n gesprek is het de
bedoeling dat de leerling kan aangeven met welke doelen hij deze periode is gestart. Vervolgens kan dan
samen worden nagegaan in hoeverre het lukt die doelen te halen. Hierbij kan duidelijk worden waar bijsturen
en hulp nodig is en wie van de drie partijen daarbij een rol in kan nemen. Zo worden er nieuwe doelen
gesteld waar de mentor in de mentorlessen weer op terug kan komen. We vinden het heel belangrijk dat we
samen met u én de leerling het gesprek aangaan in plaats van over de leerling te praten met u. Zo nemen
we de leerling serieus in de keuzes die hij maakt.

Ziekmelden of doktersafspraak e.d.
Ziekmelden
Ziekmeldingen dienen vóór aanvang van de school, uiterlijk om 9:00 uur, door ouders/verzorgers
doorgegeven te worden aan de school door:
-

middel van het Magister ouderportal of de Magister App voor ouders, of

-

te bellen naar 020-5849677.

We vinden het prettig als u een ziekmelding digitaal door wilt geven via het ouderportal of app van Magister.
Op deze manier wordt de ziekmelding direct verwerkt en is deze zichtbaar voor docenten en de
verzuimmedewerkers.
Verlof
Voor de voortgang van het leerproces van uw zoon/dochter is het fijn als een bezoek aan een (huis)arts,
tandarts, orthodontist, specialist zoveel mogelijk ná schooltijd kan plaatsvinden. Wanneer dit niet mogelijk is,
moet dit vooraf door ouder(s)/verzorger(s) worden doorgegeven aan de school door:
-

een mail te sturen naar verzuim@cartesius.espritscholen.nl of

-

te bellen naar 020-5849677
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Wilt u in de mail de voor- en achternaam en de klas van uw zoon/dochter aangeven? Wilt u daarnaast
gebruik maken van het mailadres dat bij ons bekend is/geregistreerd is?
Bijzonder verlof
Bijzonder verlof voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan
van de verhindering te worden aangevraagd bij het hoofd planning en organisatie, mevrouw Calmer, van de
school. Te denken valt aan ambts-, huwelijksjubileum, overlijden, verhuizing, rijexamen e.d..
Gaat het om meer dan tien schooldagen? Dan moet de aanvraag tenminste twee maanden van te voren
ingediend worden bij de leerplichtambtenaar van het Stadsdeel West. In beide gevallen geldt dat een
schriftelijk bewijs moet worden overlegd.
Vakantieverlof
Aanvraag voor vakantieverlof (niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar) moet ten minste twee
maanden van te voren worden aangevraagd bij het hoofd planning en organisatie, mevrouw Calmer.
Vakantieverlof kan alleen als het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het
slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Bij een aanvraag voor verlof dient een
werkgeversverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties
mogelijk is.
Verzuimprotocol
De afspraken m.b.t. verzuim zijn vastgelegd in het verzuimprotocol. Het verzuimprotocol sturen we als
bijlage met de mail mee.
Deze informatie staat ook op onze website:
https://cartesius.espritscholen.nl/home/praktisch/ziekte-verlof/

Uitreiking CAE-certificaten
Vorig schooljaar is een groep van 20 leerlingen gestart met het Cambridge Advanced Exam (CAE)
programma tijdens het Cartesiusuur. Zij hebben aan het eind van het vorige schooljaar allemaal meegedaan
aan het veeleisende examen en hebben allemaal een mooi certificaat behaald. Het CAE-certificaat is een
zeer waardevol diploma. Het geeft toegang tot buitenlandse universiteiten. Een certificaat om heel blij mee te
zijn en een prestatie om heel trots op te zijn dus.
Op vrijdagmiddag 19 oktober willen wij deze leerlingen in het zonnetje zetten door op feestelijke wijze de
certificaten uit te reiken. De leerlingen en hun ouders hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen.
Een goed begin….
Met de klassen 4 havo en 4 vwo hebben we een (bijna letterlijke) vliegende start gemaakt. Op 7 september,
gelijk in de eerste week, ging 4 havo na een ochtend Leren leren naar Poldersport in De Kwakel. Daar
hebben ze een geweldige indruk achtergelaten. De mensen van Poldersport vroegen aan onze docenten
“horen die leuke kinderen bij jullie school?” De leerlingen deden allemaal enthousiast mee en hielpen elkaar
waar nodig. Ook de begeleidende docenten spraken over een magische middag.
Twee weken later was het de beurt aan 4 vwo. Het weer leek eerst nog tegen te werken maar gelukkig
scheen het zonnetje bij aankomst. De temperatuur was wel wat laag maar dat mocht de pret niet drukken.
Opnieuw hebben onze cartesius-leerlingen een heel goede indruk achter gelaten.
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De lessen Leren leren moeten de leerlingen onder andere helpen bij het leren van grotere hoeveelheden
tegelijk wat dit jaar nodig is voor de toetsen in de toetsweek. Ook in toekomstige mentorlessen zal aandacht
besteed worden aan Leren leren.
Het profielwerkstuk
In de eindexamenklassen wordt hard gewerkt aan het profielwerkstuk.
De leerlingen van 6 vwo zijn vorig jaar al begonnen met het opstellen van een uitdagende en nieuwsgierige
onderzoeksvraag. De aanpak moet wetenschappelijk verantwoord zijn en resulteren in een mooi
onderzoeksverslag. De uitkomsten van hun onderzoeken zullen op 7 maart aan een groot publiek
gepresenteerd worden. De ouders en andere familieleden van onze 6 vwo-leerlingen zijn hierbij van harte
uitgenodigd. Te zijner tijd ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Nieuw dit jaar is dat er een prijs uitgeloofd
wordt aan de leerlingen met het beste onderzoek. Eén in de categorie Natuurprofielen en één in de categorie
Maatschappij profielen.
De leerlingen van 5 havo zijn dit jaar begonnen aan hun profielwerkstuk. Er zijn 4 middagen waarop de
leerlingen worden uitgeroosterd om speciaal aan hun profielwerkstuk te kunnen werken. Zo is het
gemakkelijker voor hen de deadlines te halen. Daarnaast wordt natuurlijk ook verwacht dat zij in eigen tijd
werken aan het werkstuk. Met ingang van dit jaar is het havo-werkstuk een uitwerking van een concrete
opdracht wat zal resulteren in een product. U kunt hierbij denken aan een documentaire, een expositie, een
product gemaakt op de 3D-printer, etc. Op 5 februari zal een tentoonstelling gehouden worden waar al deze
producten te zien zullen zijn. Ook daarbij hopen wij een groot publiek aan te treffen. Zeker ook omdat er die
avond een publieksprijs uitgereikt zal worden en er dus een belangrijk rol voor u is weggelegd.

Erop uit…..
In het kader van grenzeloos leren en burgerschap zijn er verschillende excursies gepland.
●

Een uitwisselingen met een school in Bremen: van dinsdag 16 oktober tot vrijdag 19 oktober.

●

In het kader van ons Erasmus+ project een reis naar Hamburg: van zondag 14 oktober tot vrijdag 19
oktober.

●

De werkweek voor 5 vwo naar Rome van zondag 18 november tot vrijdag 23 november.

●

Een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag op 30 november voor de leerlingen met
maatschappijwetenschappen in het pakket.

●

Een bezoek aan de Kerstmarkt in Duitsland met de leerlingen van de bovenbouw die Duits in het
pakket hebben op 14 december.
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Overzicht belangrijke data voor ouders (oktober - december)

Datum

Activiteit

Vrijdag 12 oktober

Schoolfeest klas 1 en 2 (19.30 - 22.00)

Donderdag 18 oktober

Personeelsdag, lessen tot 11.45 uur

Vrijdag 19 oktober

Uitreiking CAE-certificaten 16.30 - 18.00 uur in lokaal 0.07
Schoolfeest Bovenbouw klas 3 en hoger (20.00 - 00.30 uur)

Dinsdag 30 oktober

Informatieavond Romereis V5 (aanvang 19.30 uur)

Donderdag 1 november

Ouderatelier (aanvang 19.30 uur)

Maandag 19 november

Profielkeuzeavond klas 3 (aanvang 19.30 uur)

Dinsdag 11 december

Oudercontactavond (10-minuten gesprekken)

Vrijdag 21 december

Studiedag, leerlingen hebben geen les
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