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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Nog net in 2018 krijgt u van ons de 4e Oudermailing van dit schooljaar. We kijken terug op een
goede start van het schooljaar, op mooie eerste maanden en merken dat de leerlingen (en met
name de brugklassers) nu ook toe zijn aan een paar
weken vakantie om uit te rusten.
Paarse Vrijdag was een mooi feest op het Cartesius
Lyceum. We vieren dit elk jaar maar nu was onze
GSA (De Gay Straight Alliance = de groep leerlingen
die zich inzet om deze dag te organiseren) zo
enthousiast en voortvarend dat het feest alle
voorgaande jaren overtrof. De hele week werd er
door groepen leerlingen geschilderd op grote
panelen en die versierden de aula op Paarse
Vrijdag. Er was muziek, er waren hapjes uit de hele
wereld (de blokjes kaas lagen gebroederlijk naast de
baklava), er waren slingers, ballonnen en een
Photobooth, paarse nagels en armbandjes en nog
veel meer. Hier hebben we zelfs de krant mee
gehaald! Mocht u het niet gelezen hebben, dan is
dit de link naar het artikel.
Waarom doen wij mee aan Paarse Vrijdag? Wij hebben in een aparte brief aan u uitgelegd dat op
onze school elk kind welkom is. Ongeacht afkomst, huidskleur, religie en ongeacht seksuele
voorkeur of gender. Wij zijn blij met de diversiteit in al die facetten op onze school en zien die als
meerwaarde. Een leerling die in Amsterdam opgroeit, verdient een school die die Amsterdamse
diversiteit ook weerspiegelt. Een school als het Cartesius Lyceum waar we de verbinding zoeken
en samen mooie momenten vieren.
We sluiten dit jaar af met ons traditionele kerstgala in De Melkweg op donderdag 20 december en
daarna hebben onze leerlingen vakantie! Wij zien hen graag weer terug op dinsdag 8 januari.
Mede namens de conrectoren wens ik u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Sandra Niemeijer
Rector Cartesius Lyceum
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Leerlingbetrokkenheid
Het Cartesius is een leergemeenschap waarin wij van en met elkaar leren. Daarnaast vinden we
het belangrijk om leerlingen te betrekken bij de school en de invulling van het onderwijs. Dit
schooljaar zijn we gestart met een aantal (nieuwe) initiatieven om dit op het Cartesius concreet
vorm te geven
Klassenvertegenwoordigers
In elke klas van de onderbouw zijn aan het begin van het schooljaar één of twee
klassenvertegenwoordigers benoemd. In een aantal klassen ging hier een stevige stemming aan
vooraf. De klassenvertegenwoordigers zijn de spreekbuis van de klas.
Elke week hebben de mentoren van een jaarlaag een bijeenkomst waarin zij allerlei zaken
bespreken met betrekking tot leerlingbegeleiding. De mentoren hebben de
klassenvertegenwoordigers uitgenodigd om bij zo’n overleg aanwezig te zijn en gezamenlijk een
aantal zaken te bespreken. De feedback en aandachtspunten van de klassenvertegenwoordigers
nemen we ter harte!
Het is mooi om te zien dat onze klassenvertegenwoordigers hun rol bijzonder serieus nemen. Een
van die klassenvertegenwoordigers komt ook aan het woord in ons nieuwe promotie-filmpje voor
de Open Dagen, link: https://cartesius.espritscholen.nl/home/school/zit-je-in-groep-8/
Havo-parlement
Dit jaar zijn we van start gegaan met het havo-parlement. Een afvaardiging van havo 4 leerlingen
komt per periode bij elkaar om samen te kijken naar ons onderwijs. Daar kunnen ideeën worden
uitgewisseld en dat kan resulteren in voorstellen aan de schoolleiding. In de afgelopen periode is
het havo parlement voor een tweede keer bij elkaar gekomen. Op de agenda stond onder andere
een vraag aan hen over de invulling van de projectweek voor 4 havo. De leerlingen gaven aan dat
zij graag de keuze zouden krijgen tussen het werken aan een project enerzijds en het lopen van
een stage anderzijds. Dat was oorspronkelijk niet het plan. Wij hebben naar aanleiding van hun
verzoek besloten om inderdaad een keuzeprogramma aan te bieden waarbij het lopen van stage
ook een mogelijkheid is. De leerlingen en hun ouders hebben hier al een bericht over ontvangen.
Oproep:
Wij doen hierbij graag een oproep aan alle ouders: als u een stageplek heeft voor één of meer
leerlingen horen wij het graag. Het gaat om de periode 11, 12 en 13 maart. We werken met een
stagecontract en een stageboek en willen u er graag alles over vertellen, mocht u geïnteresseerd
zijn. Neemt u dan contact op met Annenienke Kloeze (a.kloeze@cartesius.espritscholen.nl) of
Annemarie Proost (a.proost@cartesius.espritscholen.nl).
Jongerenrechtbank
In oudermailing 2 hebben we u informatie gegeven over een nieuw initiatief bij ons op school: de
jongerenrechtbank. Inmiddels zijn de deelnemende leerlingen geselecteerd. Er zijn nu 14
leerlingen uit leerjaar 3 en 4 die aan de opleiding gaan starten. De opleiding hiervoor bestaat uit 6
dagen/dagdelen: twee dagen gaan de leerlingen naar de rechtbank waar zij zelf zittingen bijwonen;
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leiding van gastdocenten.

Activiteiten
Leren buiten school
In de afgelopen periode hebben we in de bovenbouw verschillende excursies gehad. De leerlingen
met Duits in het pakket kregen de gelegenheid hun vaardigheden te tonen op de kerstmarkt in
Düsseldorf. Een aantal leerlingen met Frans in het pakket zijn naar Lille gegaan. De leerlingen met
maatschappijwetenschappen zijn naar Den Haag geweest waar zij een bezoek hebben gebracht
aan de Tweede Kamer. In 5 havo zijn de leerlingen met natuurkunde en/of scheikunde naar
Alkmaar geweest om te zien hoe de vuilverbranding in zijn werk gaat.
En tenslotte is leerjaar 5 vwo naar Rome geweest en ook dit jaar was dat een prachtige reis voor
leerlingen en begeleiders.
Profielwerkstuk havo 5 en vwo 6
De leerlingen van 5 havo en 6 vwo zijn hard aan het werk aan hun profielwerkstuk. Voor de
leerlingen van de havo valt deadline 3 net na de vakantie. Voor de leerlingen van het vwo geldt dat
zij deze week hun conceptversie moeten inleveren bij hun begeleider om zo nog goede feedback
te kunnen krijgen voordat zij de definitieve versie moeten inleveren in februari.
U heeft de presentatieavonden toch al in uw agenda staan? Voor de ouders, vrienden en
bekenden van 5 havo vindt de tentoonstelling plaats op 5 februari.
Voor 6 vwo vinden de presentaties plaats op 7 maart.
Rekentoets in de eindexamenklassen
Na de kerstvakantie wordt gelijk de rekentoets afgenomen in 6 vwo (10 januari) en 5 havo (11
januari). Dit schooljaar geldt de regeling nog dat het behaalde cijfer geen invloed heeft op de
uitslag zakken of slagen. De toets moet wel afgelegd zijn om te kunnen slagen. Leerlingen die het
eindexamenjaar voor een tweede keer doen, moeten de rekentoets opnieuw afleggen. De
voorgaande resultaten komen namelijk, net als de andere examenresultaten, te vervallen.
Examentraining in de voorjaars- en meivakantie
Voor de leerlingen van de eindexamenklassen bieden we ook dit jaar weer examentrainingen aan
tegen zeer gereduceerd tarief. Trainingen die normaal gesproken 175 euro kosten, zijn voor de
Cartesius-leerlingen beschikbaar voor 75 euro. Het gaat om tweedaagse trainingen, verzorgd door
Lyceo.
In de voorjaarsvakantie vinden de trainingen plaats op de locatie van Lyceo. In de meivakantie
verzorgt Lyceo de trainingen bij ons op school. De ouders en leerlingen krijgen deze week een
brief waarin staat aangegeven hoe zij zich daarvoor op kunnen geven.
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Overzicht belangrijke data voor ouders
(december ‘18 - februari ‘19)
Datum

Activiteit

Donderdag 20 december

16.00 - 20.00 uur: Kerstgala voor alle leerlingen en medewerkers in
de Melkweg

Vrijdag 21 december

Studiedag, leerlingen hebben geen les

Maandag 24 december
t/m vrijdag 4 december

Kerstvakantie

Maandag 7 januari

Studiedag personeel, leerlingen hebben geen les

Woensdag 16 januari

15.00 - 19.00 uur: Open Dag 1, leerlingen volgen een verkort
lesrooster t/m het 4de uur (11.45 uur)

Vrijdag 1 februari

15.00 - 19.00 uur: Open Dag 2, leerlingen volgen een verkort
lesrooster t/m het 4de uur (11.45 uur)

Dinsdag 5 februari

PWS-tentoonstelling havo 5

Donderdag 7 februari

19.30 uur: Voorlichtingsavond Gymnasium voor leerlingen en
ouders klas 1

Dinsdag 12 t/m vrijdag 15
februari

Leerlingbesprekingen, leerlingen volgen een verkort lesrooster

Maandag 18 t/m vrijdag 22 Voorjaarsvakantie
februari
Maandag 25 februari

Studiedag personeel, leerlingen hebben geen les

Dinsdag 26 februari

Oudercontactmiddag / -avond

De volledige jaarplanning vindt u op onze site, onderaan de homepagina - agenda.

