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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Volgende week starten we met het nieuwe schooljaar. Ik hoop dat u een goede vakantie hebt
gehad en allemaal veilig en gezond bent gebleven. Wij kijken ernaar uit om onze leerlingen weer te
ontmoeten en onder min of meer ‘normale’ omstandigheden aan dit schooljaar te beginnen. Als ik
zeg normaal, bedoel ik dat we weer volgens een regulier rooster en met complete groepen mogen
werken omdat er onder leerlingen onderling geen 1,5 meter grens hoeft te worden aangehouden.
Toch blijft de situatie nog wel ernstig en nemen we de nodige extra maatregelen om ons tegen
Corona te beschermen. Daarover leest u hieronder meer.
In de periode maart-juli heb ik u bijna wekelijk een nieuwsbrief gestuurd om steeds te kunnen
reageren op nieuwe ontwikkelingen en u te informeren over maatregelen die we troffen. Dat tempo
van nieuwsbrieven kunnen we nu weer iets terugschroeven, maar het is mijn streven om u in
iedere geval elke maand te mailen over het reilen en zeilen op school.
Ik wens u namens het hele team van het Cartesius Lyceum een goed en mooi jaar toe!
Sandra Niemeijer
Rector
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Corona-maatregelen
Bent u op vakantie geweest in een regio met oranje of rood reisadvies?
Wanneer u op vakantie bent geweest naar een gebied met een oranje of rood reisadvies, moet het
hele gezin twee weken in quarantaine. Dit geldt ook als het land of het gebied tijdens de vakantie
van kleur is verschoten, bijvoorbeeld van geel naar oranje. Bent u dus tijdens de afgelopen 14
dagen teruggekeerd uit een dergelijk gebied, dan mag uw kind niet naar school. Belt u in dat geval
met school om dit door te geven en ook aan te geven wanneer uw kind wel weer naar school mag.
Wij noteren dit in ons systeem met een speciale code en hoeven dit niet door te geven aan de
leerplichtambtenaar.
Voelt uw zoon of dochter zich ziek?
Als uw kind klachten heeft die op Corona zouden kunnen wijzen (verkoudheidsklachten, niezen,
keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts of het plotseling verlies van reuk en/of smaak)
dan vragen wij u uw kind niet naar school te laten gaan en te laten testen op Corona. Licht in dat
geval altijd de mentor in.
Ventilatie
Er is de afgelopen periode, vooral naar aanleiding van een uitbraak in een verpleegtehuis, veel
aandacht geweest voor het belang van goede ventilatie en de mogelijke rol die ventilatiesystemen
spelen bij de verspreiding van het virus. Al voor de zomervakantie is er een uitgebreid onderzoek
gedaan naar de kwaliteit van ons ventilatiesysteem en dit voldoet aan de eisen. In ons gebouw
wordt vuile lucht afgevoerd door mechanische ventilatie en schone lucht op natuurlijke manier
aangevoerd. Wij laten dit systeem op maximale sterkte draaien de komende periode en zetten
waar mogelijk alle ramen open. Dat betekent dat het soms misschien wat koeler kan zijn in de klas
en we vragen leerlingen dan ook om voor de zekerheid een trui of een vestje mee te nemen naar
school, omdat het niet toegestaan is met jassen aan in de klas te zitten.
Afstand van leerlingen tot personeel
Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, maar zij moeten dit wel doen
tegenover personeel en het personeel onderling ook. We vragen van leerlingen om hier rekening
mee te houden, om niet te dicht bij de docenten te gaan staan of over de balie heen te hangen en
om zoveel mogelijk buiten te pauzeren zodat het rustiger is op de gangen.
Geen schoolbel
Om diezelfde rust op de gangen te creëren zullen we ook gaan werken zonder bel tussen de
lessen door. Dit bevordert op een natuurlijke manier spreiding van leerlingstromen en iets meer
rust op de gangen.
Hygiëne
Net als voor de zomervakantie geldt ook nu nog het advies om vaak handen te wassen en in ieder
geval iedere keer dat een leerling een lokaal binnenkomt de handen te ontsmetten met de gel die
er staat. Ook liggen er doekjes waarmee zij hun tafel kunnen ontsmetten.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mondkapjes
We volgen de richtlijnen van het RIVM en die zeggen dat het dragen van mondkapjes op school
niet nodig is. We verplichten dus geen mondkapjes en bevelen het ook niet aan om ze te dragen
maar als u of uw zoon/dochter zich heel ongerust maakt en zich beter voelt met een mondkapje
op, dan is dat wel toegestaan. De school zal geen mondkapjes verstrekken, dus uw kind moet er
dan wel een zelf meenemen.
Kantine
In verband met de Corona-maatregelen en problemen met bemensing heeft onze cateraar
aangegeven voorlopig de kantine nog niet te kunnen openen. Dat betekent dat leerlingen zelf hun
lunch mee naar school moeten nemen.

Overige mededelingen
Eerste lesdag
De eerste lesdag is voor alle leerlingen op woensdag 19 augustus. De leerlingen van klas 1
hebben een speciaal introductieprogramma, alle overige leerlingen starten meteen met hun lessen
volgens het rooster in Zermelo. De leerlingen uit klas 1 hebben voor de vakantie al een programma
voor de eerste week ontvangen.
Kennismakingsdagen brugklassen
Onze nieuwe brugklasleerlingen beginnen woensdag en donderdag om 9.00 uur met hun
introductiedagen. Ze starten in een lokaal met hun mentor en zullen gedurende twee dagen allerlei
spellen en activiteiten doen om elkaar en de school beter te leren kennen. Daarnaast krijgen ze
praktische informatie die ze nodig hebben om op vrijdag te kunnen starten met de eerste lessen.
Beide introductiedagen duren tot 14.00 uur. Het is voor deze dagen van belang dat alle leerlingen
in ieder geval een papieren agenda en een pen bij zich hebben. Ook is het de bedoeling dat ze iets
te eten en drinken mee nemen.
Voor de vakantie hebben lieten we u weten dat op vrijdag traditioneel de lunch zou zijn voor
ouders en leerlingen. Echter, vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus lijkt het ons niet
verantwoord om deze door te laten gaan. Leerlingen hebben daarom op vrijdag gewoon de hele
dag les volgens rooster. Gelegenheid voor kennismaking met de mentor is er op de online
informatieavond op dinsdag 1 september.
Informatie-avonden voor ouders/verzorgers
De informatie-avonden die we altijd aan het begin van het schooljaar houden, zullen we dit jaar
online organiseren in verband met de Corona-maatregelen. We vragen u vast om de data vrij te
houden en lichten u voor die tijd in hoe een en ander in zijn werk gaat:
1 september:
15 september:

19.30-20.30 uur: kennismakingsavond ouders klas 1
19.00-20.00 uur: informatie-avond klas 2
20.00-21.00 uur: informatie-avond klas 3
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 september:
17 september:

19.30-20.30 uur: informatie-avond klassen 4 havo en 4 vwo
19.00-20.00 uur: informatie-avond klas 5 vwo
20-00-21.00 uur: informatie-avond klassen 5havo en 6vwo

Steunuren
Naast de ingeroosterde lessen, bieden we dit schooljaar steunuren aan op het 7e lesuur. Voor klas
1 en 2 is het mogelijk om steunlessen Nederlands,Engels en Wiskunde te volgen. Voor leerlingen
van klas 3 en hoger voor bijna alle vakken. Deelnemen aan de steunuren is geheel vrijwillig. Het
steunuur wordt door onze eigen docenten gegeven en is natuurlijk kosteloos. Voorwaarde is dat de
leerling er zelf voor kiest en een plan heeft voor het steunuur. Dat kan eenvoudig zijn en slechts
één uur omvatten, zoals het werken aan moeilijke stof van dat vak of het voorbereiden van een
toets. Het plan kan ook meerdere uren omvatten en bijvoorbeeld het bijspijkeren van een heel
onderwerp betreffen. Voor de effectiviteit van het steunuur, moet de leerling dus een concreet plan
opstellen. Natuurlijk gaat dit in overleg met de vakdocent.
Details over de organisatie volgen nog.
Reflectiemiddag op dinsdag 25 augustus
Natuurlijk is het belangrijk om elkaar ook anders te leren kennen dan in de lessen. Daarom hebben
we op dinsdagmiddag, 25 augustus, tijd vrij gemaakt voor een verdere kennismaking met elkaar en
met de mentor. We noemen deze middag een reflectiemiddag. Op die middag zullen de leerlingen,
samen met hun mentor, stilstaan bij hun ambities, welke doelen daarbij horen en hoe dit om te
zetten is in acties. Het doel is ook om meer inzicht te krijgen in eigen (leer)gedrag: is de eigen
manier van werken effectief? Daarbij zullen we ook wetenschappelijke inzichten bespreken over
effectief leergedrag. Wat doe je dan wel? En wat niet?
Parkeergarage en fietsroute
Vanaf oktober start de Gemeente Amsterdam met de aanleg van Singelgrachtgarage-Marnix, een
parkeergarage onder het water in de Singel naast de Nassaukade. Met de aannemer zijn goede
afspraken gemaakt over veiligheid en geluidshinder, maar enige overlast zullen we hier zeker door
ervaren. Al het verkeer, de aan- en afvoer van materialen, zal via de Nassaukade gaan en het is
dus goed als leerlingen zich meteen vanaf het begin aanwennen dat ze daar niet meer
langsfietsen. Wilt u dit vast met uw kind bespreken? Wij raden hen aan om via de Frederik
Hendrikstraat te komen als ze vanuit de richting Centrum aan komen fietsen.
Kluisjes en jassen
Alle leerlingen hebben een kluisje en dat is kostenloos. De leerlingen krijgen dit kluisje om hun
boeken in te stoppen zodat ze niet met zware tassen hoeven te sjouwen de hele dag, maar ook
om hun jas (en pet, sjaal, handschoenen enz.) in te stoppen. We willen graag dat een leerling zich
thuis voelt op het moment dat hij/zij de school binnenkomst en daar hoort ook bij dat je je jas
uitdoet en de straat achter je laat. Met jas aan in school rondlopen, mag dus niet meer, de jas
hoort in de kluis. Als het koud is, is een trui of vest wel een optie maar de jas aanhouden niet.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Personeel
Ook dit schooljaar hebben wij weer een aantal nieuwe docenten mogen begroeten en hebben
andere docenten afscheid genomen. Een actueel overzicht vindt u op onze website onder
‘medewerkers’: http://cartesius.espritscholen.nl/home/organisatie/medewerkers/
Hier vindt u ook de e-mailadressen, zodat u hen makkelijk kunt bereiken.
Keuzelessen in het rooster voor havo 4 en 5
Dit jaar gaan we werken met keuzelessen in het rooster. Geïnspireerd door het afstandsonderwijs
van vorig jaar waar we onderscheid maakten tussen contact- en werklessen, hebben we ervoor
gekozen dit onderscheid voor het komende jaar te behouden. Door dit onderscheid aan te brengen
en de werklessen voor de leerlingen als keuzelessen in het rooster te zetten, is het mogelijk
gebleken om minder tussenuren te hebben in de roosters. Ieder vak heeft één werkles per week.
De keuzelessen zijn verplicht maar het is aan de leerling voor welk vak hij/zij de werkles wil
besteden. Welke keuze mogelijk is, staat in het rooster aangegeven door de verschillende vakken
te noemen in het betreffende lesuur. Het is mogelijk dat de leerling dan bij een andere docent komt
te werken dan zijn eigen docent. Het is wel altijd een docent van het vak dat gekozen is. Zo is het
in theorie dus mogelijk dat een leerling naast de gewone contactlessen van Engels, niet één maar
meerdere werklessen Engels kiest. Dat zou fijn kunnen zijn als Engels een vak is waar je veel
moeite mee hebt.
Wel is het zo dat de opdrachten van de werkles van de andere vakken waar je dan niet naar toe
gaat, wel gedaan moeten worden. Dat kan dan bijvoorbeeld thuis gedaan worden. We blijven
werken met Google Classroom voor het eventueel klaarzetten van de opdrachten en het inleveren
van de opdrachten. Tijdens een werkles kunnen leerlingen van zowel 4 havo als 5 havo zitten.
De leerling moet zijn keuze via Zermelo opgeven in de week voorafgaand aan de werkles. Er is
een maximum aantal leerlingen per werkles dus als dat maximum bereikt is, dan moet de leerling
een andere keuze maken. Op tijd kiezen, is dus aan te raden.
In de eerste week (woensdag 19 t/m vrijdag 21 augustus) staan de werklessen nog niet in het
rooster. Dat geeft ons de gelegenheid om de leerlingen uit te leggen hoe het kiezen in zijn werk
gaat. De leerlingen van 4 havo zullen tijdens het mentoruur op donderdag een keuze gaan maken
voor de volgende week. De mentoren helpen hen daarbij. Voor de leerlingen van 5 havo wordt op
vrijdag tijdens het 3e uur uitgelegd hoe het allemaal werkt. Dan vervalt de LO-les en zullen zij bij
hun mentor worden ingedeeld zodat ook zij onder begeleiding van hun mentor hun keuze kunnen
maken.
Extra verlof
We vragen uw aandacht voor het feit dat er strikte regels gelden voor extra vakantieverlof en verlof
wegens gewichtige omstandigheden. Aanvragen voor vakantieverlof moeten twee maanden van
tevoren ingediend worden. Voor beide typen aanvraag geldt dat het verplichte formulier ingevuld
moet worden en dat er bewijzen geleverd moeten worden ten aanzien van de noodzaak voor het
verlof. De formulieren met toelichting staan op de website van de school. Ze dienen ingeleverd te
worden bij mevr. Wondergem.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het naleven van de regels door de school wordt gecontroleerd door een externe organisatie,
Leerplicht Plus. We mogen er dus niet van afwijken. Leerplicht Plus let bijzonder scherp op verlof
direct voor- en na vakanties.
Jaaragenda
De jaaragenda staat op de website van de school en bevat de planning van de activiteiten dit
schooljaar:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=espritscholen.nl_ejjtd1fl4cmfi0g68028p2goco@g
roup.calendar.google.com&ctz=europe/amsterdam
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