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Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Allereerst wil ik u een heel goed, gezond en gelukkig 2020 wensen! We hopen er samen een mooi 
onderwijsjaar van te maken.  
Ik wil u bedanken dat u in december in groten getale het tevredenheidsonderzoek hebt ingevuld. 
De uitkomst daarvan wordt binnenkort gepubliceerd op de website “Scholen op de Kaart”  maar ik 
kan nu wel vast vertellen dat u ons voor élke vraag een hogere score hebt gegeven dan de laatste 
meting in het voorjaar 2018. Zo waren we heel blij om te lezen dat u meer tevreden was over de 
communicatie. Op de vraag De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen was 
de score nu 8,29 terwijl die vorig jaar nog 7,6 was. Ook op de andere vragen die met communicatie 
te maken hadden, werd hoger gescoord en wij zijn blij dat dit onderdeel, dat we als speerpunt 
hadden aangemerkt vorig jaar, ook verbeterd is.  
Zijn we dan compleet tevreden? Er zijn uiteraard nog steeds verbeterpunten, want er zijn scores 
die lager zijn dan het landelijk gemiddelde en dat is toch wel ons streven. Hiervoor maken we een 
plan van aanpak dat we met de leden van de MR en de ouderraad bespreken.  
 
Daarnaast gaf een deel van de ouders in de ruimte voor opmerkingen aan dat zij zich zorgen 
maakte over de lesuitval.  
Lesuitval wordt door twee zaken veroorzaakt: docenten die deelnemen als begeleider aan 
excursies en reizen en docenten die afwezig zijn door ziekte. Het eerste is inherent aan onze 
school. Internationalisering is een belangrijk speerpunt en dat betekent dat we docenten moeten 
vrij roosteren om als begeleider mee te kunnen. Dit weten we aan het begin van een schooljaar en 
daarom programmeren wij meer lessen dan noodzakelijk zodat we met die geplande lesuitval toch 
nog voldoen aan de wettelijke onderwijstijd. 
 
Iets anders is de lesuitval door ziekte. Met name bij het vak Nederlands hebben we dit jaar te 
maken met langdurige ziekte van enkele collega’s en hoewel we daar vervanging voor hebben 
kunnen regelen, betekent dit toch bijna altijd dat er ook lessen uitvallen. Bij de klassen waar veel 
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lesuitval geweest is, hebben we voor periode 3 en 4 extra lessen op het rooster gezet zodat de 
leerlingen geen achterstand oplopen. 
 
Tot slot wil ik de staking vermelden op 30 en 31 januari. De grootste vakbond AOB heeft haar 
leden opgeroepen twee dagen te gaan staken. Op donderdag 30 januari zijn onze leerlingen al 
lesvrij in verband met de Open Dag die er dan is. Mocht er voor vrijdag 31 januari een aanpassing 
nodig zijn in verband met die staking, dan zal ik u daar apart een e-mail over sturen.  
 
Groeten, 
Sandra Niemeijer 
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Inzage toetsplanning onderbouw 
Sinds het begin van vorig schooljaar hebben we afgesproken dat het huiswerk door de docent in 
de les wordt opgegeven. Als leerlingen het opgegeven huiswerk nog niet af hebben, noteren zij dit 
in hun agenda. Ook opgegeven toetsen noteren zij in hun agenda. Daarnaast noteert de docent 
een opgegeven toets in een Google document (toetsplanning klas …). Op deze manier hebben 
leerlingen en docenten inzicht de geplande toetsen en het aantal opgegeven toetsen. Op deze 
manier kunnen we toetsen zoveel mogelijk spreiden. Tijdens een bijeenkomst met de ouderraad 
bleek dat het niet bij alle ouders bekend is dat leerlingen inzage in dit document hebben. We willen 
u daarom voor de volledigheid informeren. 
 
Sinds het begin van dit schooljaar hebben alle leerlingen van de onderbouw inzage in het 
document waarin de toetsen worden genoteerd. Zij zijn hierover per mail geïnformeerd. Leerlingen 
kunnen dus altijd nagaan op welk moment een toets is gepland. Het document staat in een 
gedeelde drive van onze Google omgeving: Google Drive => gedeelde drives => toetsplanning 
klas …..  
 

Nieuw rooster vanaf woensdag 22 januari 
Op het Cartesius Lyceum hebben we twee keer per jaar een nieuw rooster. Aan het begin van het 
jaar voor periode 1 en 2 en aan het begin van periode 3 voor de rest van het jaar. Dat nieuwe 
rooster gaat in op woensdag 22 januari. Dat is misschien een wat vreemd moment, maar dat is na 
de toetsweek van de bovenbouw, die op verzoek van leerlingen over twee weken verdeeld is.  
Maandag 20 en dinsdag 21 januari is dus nog de toetsweek (bovenbouw) en vanaf woensdag 
begint periode 3 met een nieuw rooster. Het kan zijn dat in dat rooster het aantal uren per vak 
verandert, of een vak zelfs helemaal verdwijnt als dat maar een half jaar gegeven wordt.  
 

Sluiting school dagelijks om 16.30 uur  
Nu het winter is, merken we dat groepen leerlingen het prettig vinden om op school te blijven 
hangen in plaats van naar huis te gaan of naar buiten te gaan. Zij blijven dan napraten met hun 
vrienden in de aula of op andere plekken in de school.  Hoewel misschien begrijpelijk, is er één 
groot nadeel: er is geen toezicht meer en we kunnen de veiligheid van deze leerlingen dus niet 
meer garanderen.  Aangezien wij verantwoordelijk zijn voor de leerlingen zolang ze in ons gebouw 
zijn, is dat een probleem.  
Vandaar dat we wat strenger de regel gaan handhaven dat leerlingen die niet de 
huiswerkbegeleiding bij Lyceo volgen, na hun laatste les (en dat is uiterlijk 16.20 uur) het 
schoolgebouw moeten verlaten. Wij hopen op uw begrip en dat u als ouders dit ook met uw kind 
wilt bespreken.   
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Singelgrachtgarage 
Na vele jaren politiek touwtrekken, is vorig jaar de 
uiteindelijke beslissing gevallen dat er een nieuwe 
parkeergarage gebouwd wordt onder het water van de 
Singel naast onze school. Als voorbereiding daarop 
moest een aantal bomen verplaatst worden in 
december en de komende maand worden er in het park 
voor onze school proefgaten geboord en proefsleuven 
gegraven. Daarna gaan de hekken weer weg, maar 
vanaf de start van de bouw in oktober dit jaar, zullen er 
hekken staan rond het park. Er zijn goede afspraken 
gemaakt over de veiligheid van onze leerlingen en de 
geluidshinder (die er hopelijk maar minimaal is). 
 

Overzicht belangrijke data voor ouders (januari ‘20 - februari ‘20) 
 

Datum Activiteit 

Woe 08-01 Voorstelling VerPest van TG Zwerm voor de brugklassen 

Vrij 10-01 Deadline 3 PWS Havo 5 voor projectmanagement en evenementen 

Di 14-01 vanaf 13.15 uur: 2V klassen naar Krakeling ism geschiedenis 

Wo 15-01 Toetsweek 2 Bovenbouw 

Do 16-01 Toetsweek 2 Bovenbouw 
MR-vergadering 

Vrij 17-01 Toetsweek 2 Bovenbouw 

Ma 20-01 Toetsweek 2 Bovenbouw 
Leerlingen OB na 4e uur vrij in verband met Masterclass 
Transformatieve School  

Di 21-01 Toetsweek 2 Bovenbouw 

Wo 22-01 Start periode 3: nieuw lesrooster! 
PWS Havo 5 na 4e lesuur 

Vrij 24-01 Activiteiten brugklas schaatsen 
Debatdag Nederlands vwo6 
14:15-16:30 uur: Scheikunde Olympiade 
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Ma 27-01 Deze week voorlopige profielkeuze & vakkenpakketten 

Woe 29-01 Vanaf 11:45 uur: Leerlingen vrij (les t/m 4e uur met verkort 
lesrooster) 
15:00-19:00: Open Dag 1 

Do 30-01 Leerlingen hele dag vrij  
Studie-ochtend  
vanaf 15.00 uur: Open Dag 2 

Di 04-02 Leerlingbesprekingen – verkort lesrooster 
18.30 uur: Havo PWS tentoonstelling + presentaties  

Woe 05-02 Leerlingbesprekingen – verkort lesrooster 

Do 06-02 Leerlingbesprekingen – verkort lesrooster 

Vrij 07-02 Leerlingbesprekingen – verkort lesrooster 

Di 11-02 17.00-19.00 uur: Wintermarkt havo-4  
Oudercontactmiddag/avond 

Woe 12-02 14.15-16.15 uur: Big Wheel Theatre Company voor alle 5V klassen 

Do 13-02 Bezoek Allard Pierson Museum Gymnasium brugklas 

17-02 tot en met 21-02 VOORJAARSVAKANTIE 

Ma 24-02 Leerlingen hele dag vrij  
Studiedag voor medewerkers.  

Di 25-02 4e klassen Excursie MAW Den Haag 

Do 27-02 19:00-20:00 uur: Voorlichtingsavond keuze gymnasium klas 2 

 
De volledige jaarplanning vindt u op onze site. 
 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=espritscholen.nl_ejjtd1fl4cmfi0g68028p2goco@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam

