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Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
We hebben de eerste weken weer achter de rug.Velen van u hebben we gezien tijdens de 
ouderavonden die gehouden zijn en waar u de mentor kon ontmoeten en informatie kreeg over het 
verloop van dit jaar.  
 
Onze brugklassers zijn op kamp naar Hattem geweest en ze zijn enthousiast teruggekeerd. Het is 
fijn dat ze elkaar en hun mentor nu goed kennen en echt een team geworden zijn. U krijgt daar 
verderop in deze nieuwsbrief een impressie van.  
 
We zijn met een compleet team gestart maar kregen vrijwel meteen te maken met ziekte van een 
aantal docenten. Jammer genoeg concentreerde zich dat op één sectie, Nederlands, waardoor het 
niet mogelijk was om binnen de sectie zelf uren te vervangen. Het heeft moeite gekost, maar 
gelukkig zijn nu alle lessen Nederlands vervangen en krijgen alle leerlingen weer les. We hebben 
daarvoor Caroly van Oostende en Rob Groenewegen aangetrokken.  
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Dan nog een heuglijk feit: een van onze docenten, Yassine el Ouattassi, is deze week voor de 
derde keer vader geworden. Een school is een maatschappij in het klein waar we in ziekte en 
voorspoed natuurlijk met elkaar meeleven!  
 
Vorige keer vertelde ik u al dat dit jaar een lustrumjaar is en het eerste dat de leerlingen daarvan 
merken is dat we op 8 november met álle leerlingen een uitje hebben.  De onderbouw heeft een 
activiteit ‘s morgens, de bovenbouw een activiteit ‘s middags. Meer informatie daarover volgt nog.  
 
Tot slot wil ik u vast attenderen op het Ouderatelier op 7 november waar wij u graag allemaal weer 
ontmoeten. U kunt daar hieronder meer over lezen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sandra Niemeijer 
Rector 
 

Ouderatelier 
 
Donderdagavond 7 november bieden wij het OuderAtelier aan, een avond met workshops voor 
ouders om hun kinderen te begeleiden bij het onderwijs. 

Tijdens deze  avond zijn er twee rondes workshops. De workshops hebben betrekking op het 
begeleiden bij huiswerk, leren plannen, studiemogelijkheden en opvoeding. Verschillende 
instanties en bedrijven werken mee aan deze avond. De workshops zijn geschikt voor alle 
leerjaren. Tevens is het een gelegenheid om in contact te komen met andere ouders. Er zijn voor u 
geen kosten aan deze avond verbonden. 

U dient zich in te schrijven voor de workshops. Eind oktober ontvangt u per mail een uitnodiging 
voor de inschrijving. We hopen u allemaal te zien op 7 november.  

Christa Folmer 
 

Overgangsnormen 2019-2020 
De overgangsnormen voor dit schooljaar zijn afgelopen week in de MR (medezeggenschapsraad) 
besproken en vastgesteld. De overgangsnormen voor dit schooljaar zijn, op een paar kleine 
punten na, gelijk aan de overgangsnormen van vorig jaar.  
 
In de overgangsnormen is vastgelegd wanneer een leerling kan worden bevorderd naar het 
volgende leerjaar. De mentor zal deze normen vanzelfsprekend met de leerlingen bespreken.  
 
De overgangsnormen 2019-2020 vindt u op onze website: 
https://cartesius.espritscholen.nl/home/organisatie/protocollen/  

https://cartesius.espritscholen.nl/home/organisatie/protocollen/
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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/pta-reglement-cartesius-lyceum/ 
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 u 
ook aan zich op de hoogte te stellen van deze reglementen. 
 
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 2019-2021.  
 
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.  
  

https://cartesius.espritscholen.nl/home/organisatie/protocollen/pta-reglement-cartesius-lyceum/
https://cartesius.espritscholen.nl/home/onderwijs/profielwerkstuk-en-pta/
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Succesvol brugklaskamp 
Vorige week zijn de leerlingen van de brugklassen op kamp naar Hattem geweest. Maandag t/m 
woensdag: klas 1B2 en 1B3. Woensdag t/m vrijdag klas 1B1, 1B4 en 1B5. Ondanks de regen was 
het wat ons betreft een actief, gezellig en geslaagd kamp. We hopen dat uw zoon/dochter het ook 
zo heeft ervaren. 
 
Wij stellen uw tips/feedback op prijs. U kunt dit doorgeven aan de organisatoren van het 
brugklaskamp: Maarten Intema (m.intema@cartesius.espritscholen.nl) en Martijn Vanhommerig 
(m.vanhommerig@cartesius.espritscholen.nl). 
 

 

mailto:m.intema@cartesius.espritscholen.nl
mailto:m.vanhommerig@cartesius.espritscholen.nl


   oudermailing #2   
Cartesius Lyceum *** schooljaar 2019-2020*** oktober 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Big History 
In 4 vwo is begonnen met het nieuwe vak Big History. De leerlingen hebben wekelijks anderhalf 
uur les in de geschiedenis van de oerknal tot het heden. Daarbij komen verschillende 
wetenschappelijke disciplines aan bod. Tijdens deze lessen willen we de leerlingen stimuleren 
nieuwsgierig en kritisch te zijn. De wetenschappelijke insteek helpt hen bij het ontwikkelen van 
academische vaardigheden. We vinden dat heel belangrijk als voorbereiding op het 
vervolgonderwijs maar ook voor hun leerhouding bij de andere vakken op school.  

Na periode 1 en 2 houden deze lessen op en krijgen ze een vervolg in 5 vwo. 

 

Afdelingsboekje bovenbouw  
De dagelijkse gang van zaken in de bovenbouw staat opgenomen in het zogenaamde 
afdelingsboekje bovenbouw. Dit boekje is uitgereikt aan uw kind en is ook te vinden op onze site. 

 

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. 
 

  

https://cartesius.espritscholen.nl/fileadmin/user_upload/afdelingsboekje_bovenbouw_2019-2020.pdf
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Uitreiking CAE-certificaten 
Vorig schooljaar is een groep van 17 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 18 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. 
 

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 5 maart 2020 aan 
een groot publiek gepresenteerd worden. Hiervoor zal een wetenschapsmarkt worden 
georganiseerd en er zullen presentaties worden gegeven in de lokalen. De ouders en andere 
familieleden van onze 6 vwo-leerlingen zijn hierbij van harte uitgenodigd. Te zijner tijd ontvangt u 
hiervoor een uitnodiging. Net als vorig jaar zal 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 is een aantal 
ochtenden en 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. Het 
havo-werkstuk is 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 4 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 belangrijke rol voor u is weggelegd. 
 

Lyceo Codeklas filmpje 
 
Lyceo, de organisatie die de huiswerkbegeleiding op het Cartesius Lyceum organiseert, heeft vorig 
jaar de leerlingen van klas 1 en 2 leren programmeren. Bekijk het leuke filmpje dat ze bij ons in de 
klas hebben gemaakt om te zien wat ze allemaal geleerd hebben: 
https://vimeo.com/347313988/d575ea1420. 

https://vimeo.com/347313988/d575ea1420
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Dinslaken 
Vrijdag 27 september ging het derde leerjaar naar Dinslaken (Duitsland). De foto’s zijn gemaakt 
door Valeria Krassovskaia. 
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Lesson Study: de Holland 
Dag 
4 september namen wij, als afvaardiging van de 
NatuurkundeScheikunde-sectie, deel aan de 
Holland Dag tijdens de internationale conferentie 
van de World Association of Lesson Studies 
(WALS). Voor de zomer hebben wij als sectie het 
plan opgevat om Lesson study in te zetten als 
manier om onze sectie en onze lessen te 
versterken. Voor wie onbekend is met Lesson 
Study, even kort door de bocht: je ontwerpt met elkaar een les, waarmee je een bepaald 
(leer)probleem wilt gaan aanpakken, eentje geeft de les, terwijl alle anderen de leerlingen 
observeren, met elkaar nabespreken wat er allemaal gezien is, herontwerpen van de 
les en opnieuw uitvoeren. 
We hebben een demonstratieles bijgewoond (een rekenles van groep 4 van 
basisschool de Knotwilg) en zelf ervaren hoe het is om te observeren en veel ideeën 
opgedaan om Lesson Study te gaan inzetten voor het thema waarin wij Lesson 
study willen gaan inzetten: hoe krijgen we de leerlingen beter aan het werk. 
 
Ria Kraakman, docent Scheikunde 
 

Nieuwe medewerkers schooljaar 2019-2020 
Douaae Ariani Zorgcoördinator d.ariani@cartesius.espritscholen.nl 
Mariatou Bouma Franse taal m.bouma@cartesius.espritscholen.nl 
Vadim Dijkshoorn Franse taal v.dijkshoorn@cartesius.espritscholen.nl 
Koen Koops Lichamelijke Opvoeding k.koops@cartesius.espritscholen.nl 
Richard Meijer Wiskunde richard.meijer@cartesius.espritscholen.nl 
Jörn Mixdorf Klassieke talen j.mixdorf@cartesius.espritscholen.nl 
Job Noordeloos Aardrijkskunde j.noordeloos@cartesius.espritscholen.nl 
Marc van Raalte Wiskunde marc.vanraalte@cartesius.espritscholen.nl 
Claire de Roever Mediathecaris c.deroever@cartesius.espritscholen.nl 
Vincent Spoor Facilitair medewerker v.spoor@cartesius.espritscholen.nl 
Lidia Stankovic Aardrijkskunde l.stankovic@cartesius.espritscholen.nl 
Caroly van Oostende Vervanging E. Peeters c.vanoostende@cartesius.espritscholen.nl 
Rob Groenewegen Vervanging E. Peeters r.groenewegen@cartesius.espritscholen.nl 
 

  

mailto:d.ariani@cartesius.espritscholen.nl
mailto:m.bouma@cartesius.espritscholen.nl
mailto:v.dijkshoorn@cartesius.espritscholen.nl
mailto:k.koops@cartesius.espritscholen.nl
mailto:richard.meijer@cartesius.espritscholen.nl
mailto:j.mixdorf@cartesius.espritscholen.nl
mailto:j.noordeloos@cartesius.espritscholen.nl
mailto:marc.vanraalte@cartesius.espritscholen.nl
mailto:c.deroever@cartesius.espritscholen.nl
mailto:v.spoor@cartesius.espritscholen.nl
mailto:l.stankovic@cartesius.espritscholen.nl
mailto:c.vanoostende@cartesius.espritscholen.nl
mailto:r.groenewegen@cartesius.espritscholen.nl
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Overzicht belangrijke data voor ouders (oktober - 
december) 
 

Datum Activiteit 

Dinsdag 8 oktober Spreekuur Leerplicht op school 

Vrijdag 11 oktober 19:00 tot 22:00 uur: Schoolfeest klas 1 en 2 

Dinsdag 15 oktober Leerlingen 4H1, 4H2 en 4V3 bezoeken museum Foam 

Donderdag 17 oktober Leerlingen 4V1 en 4V2 bezoeken museum Foam 

Vrijdag 18 oktober  16:45 uur: Uitreiking certificaten Cambridge Examen in lok. 007 

Ma. 21 -  vr. 25 oktober Herfstvakantie 

Dinsdag 29 oktober Personeelsmiddag. De leerlingen zijn vanaf 12:45 vrij 

Wo 30 okt. - di 5 nov. Toetsweek voor de bovenbouw 

Maandag 4 november 19:30 - 21:00 uur: Voorlichting profielkeuze klas 3 

Donderdag 7 november 19:30-21:00 uur: Ouderatelier 

Vrijdag 8 november Lustrumuitje voor leerlingen. Geen lessen - informatie volgt nog.  

Zo 10 - vr 15 november 5V naar Rome 

Di 12 - wo 13 november Brugklassen Workshop IDFA op school 

Di 19 - vr 22 november Leerlingenbesprekingen, verkort lesrooster voor leerlingen 

Dinsdag 26 november Oudercontact volgens rooster tussen 15:00 en 22:00 
2e klassen Workshop IDFA op school en bezoek aan IDFA 

Woensdag 27 november De brugklassen bezoeken ‘s ochtends het IDFA 
10:45-12:45 uur: Herkansingen bovenbouw 

Donderdag 28 november Studiedag personeel (leerlingen zijn vrij) 

Vrijdag 6 december Alle brugklassen schaatsen 
Tweedeklassers gaan bowlen 

Maandag 9 december VWO levert conceptversie PWS in 

Vrijdag 13 december Paarse Vrijdag 
Bezoek Kerstmarkt voor Duits BB 
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Dinsdag 17 december  Deadline 3 PWS Havo 5 Museum & Educatie/ Productontwikkeling 

Di 17 - vr 19 december Projectweek 4 havo 

Donderdag 19 december  Schoolfeest 

Vrijdag 20 december Studiedag personeel, leerlingen zijn vrij 

Ma 23 december - vr 3 
januari 2020 

Kerstvakantie 

 


