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Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Dit is alweer de 6e oudermailing van dit jaar. Vorig jaar na de ouderenquête waarin u aangaf vaker 
geïnformeerd te willen worden, hebben wij ons voorgenomen om vaker een oudermailing te 
versturen dan de 4 keer per jaar die gebruikelijk was. We horen graag van u of u dit op prijs stelt 
en of dit aan de vraag voldoet. Als u daarover iets kwijt wilt, mag u mij mailen op: 
s.niemeijer@cartesius.espritscholen.nl 
 
De eerste helft van het jaar is voorbij en in de tweede helft richten we ons al een beetje op volgend 
schooljaar. De derdeklassers kiezen hun profiel, onze examenkandidaten kiezen een vervolgstudie 
en qua organisatie gaan we aan de slag met de formatie voor volgend jaar. Als we weten hoe de 
derdeklassers gekozen hebben, weten we hoeveel groepen er van een bepaald vak zijn in de 
bovenbouw en kunnen we de docenten gaan indelen. We vragen ook aan docenten hoeveel ze 
willen werken volgend jaar en er zijn docenten die met pensioen gaan. Dat zijn er dit jaar drie. 
Afhankelijk van die gegevens kunnen we zien of er volgend jaar vacatures zijn en zullen die 
vacatures ook eind april/begin mei uitgezet worden.  Even een kijkje achter de schermen van de 
organisatie van een school.  
 
U hebt natuurlijk allemaal gehoord dat er een landelijke stakingsdag voor het onderwijs is 
aanstaande vrijdag. Dat is een brede staking, van basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 
hogescholen en universiteiten. Elke sector kampt met zijn eigen problemen maar we vinden elkaar 
in de werkdruk die overal te hoog is voor docenten. Ook bij ons op school zullen docenten afwezig 
zijn in verband met die staking. De school sluit niet, maar er zullen wel gaten in het rooster zijn die 
niet allemaal opgevangen kunnen worden. Ik hoop en reken daarbij op uw begrip.  
 
Personele zaken: 
Op dinsdag 26 maart was de uitvaart van Rina Broggel, docent Frans bij ons op school die in de 
voorjaarsvakantie overleden was. Rina was al geruime tijd ziek maar toch kwam haar overlijden 
onverwacht. We hadden haar graag nog iets meer tijd gegund en zullen haar missen.  

mailto:s.niemeijer@cartesius.espritscholen.nl
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De eerste van de drie collega’s die dit schooljaar met pensioen gaan, is Charlotte Oostvogel. Zij is 
per 1 maart gestopt als docente Nederlands en neemt op 19 maart afscheid. Haar lessen zijn door 
collega’s uit de sectie Nederlands overgenomen.  
 
Twee collega’s hebben een kindje gekregen:Anne van der Marel en Eduard van Dam kregen 
beiden een zoon in de afgelopen maand.  
 
Sandra Niemeijer 
Rector Cartesius Lyceum 

Profielkeuze klas 3 
Tot vrijdag 22 maart kunnen de leerlingen van klas 3 de voorlopige profielkeuze wijzigen. Na deze 
datum wordt de profielkeuze definitief gemaakt. Op basis van deze voorkeuren gaan we ons 
voorbereiden op het volgende schooljaar en zullen we indien nodig ook nieuwe docenten 
aannemen.  
 
Leerlingen die na deze datum hun profiel toch nog willen wijzigen kunnen dit aangeven bij één van 
de decanen. Zij inventariseren de gewenste wijzigingen. Als tegen het einde van het schooljaar 
blijkt dat het mogelijk is om de gewenste wijzigingen door te voeren, nemen zij contact op met de 
desbetreffende leerlingen. 
 
Het kiezen van een geschikt profiel en keuzevakken is voor sommige leerlingen bijna 
vanzelfsprekend, zij weten al lang wat ze willen worden en/of studeren. Voor andere leerlingen is 
dit lastiger. Zij kunnen uw en ook de steun van hun mentor en decaan daarbij goed gebruiken. 
Mocht u als ouders vragen hebben, neemt u dan gerust contact op de de mentor of de decaan van 
uw zoon of dochter. 

Bevordering naar een volgend leerjaar 
We zijn alweer over de helft van dit schooljaar. Hoewel we nog ruim drie maanden te gaan hebben, 
komt het einde van het schooljaar en daarmee ook de overgang naar het volgende leerjaar toch al 
snel dichterbij. In de overgangsnormen hebben we vastgelegd wanneer een leerling kan worden 
bevorderd naar het volgende leerjaar. De bevorderingsnormen staan op onze website: 
https://cartesius.espritscholen.nl/home/organisatie/protocollen/bevorderingsnormen/ 
 
Voor de leerlingen in de bovenbouw geldt dat wanneer zij op dit moment op zitten blijven staan, zij 
één dezer dagen een brief mee naar huis krijgen. In die brief wordt aangegeven welke acties 
genomen moeten worden. Zitten blijven is namelijk volgens onze bevorderingsnormen geen recht 
en dat betekent dat leerlingen zich uit voorzorg al moeten oriënteren op een eventueel ander 
vervolg, zoals bijvoorbeeld het MBO. Natuurlijk hopen we dat dit aan het eind van het schooljaar 
niet nodig blijkt en dat alle leerlingen overgaan naar het volgende schooljaar.  

https://cartesius.espritscholen.nl/home/organisatie/protocollen/bevorderingsnormen/
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De ideale havo 
Onze leerlingen van 4 havo zijn op dit moment bezig met het project De ideale havo. Vandaag zijn 
ze op bezoek bij andere scholen om te kijken hoe het onderwijs daar is georganiseerd. Ik hoorde 
vandaag al vragen voorbij komen over het aantal toetsen, toetsweken, het rooster, herkansingen, 
keuze-mogelijkheden, etc. Morgen (woensdag 13 maart) sluiten we het project af met het houden 
van TED talks. We kijken uit naar de nieuwe ideeën die we zullen horen! 
 

Oriënteren op de toekomst 
Deze week zijn onze leerlingen van 4 havo en 5 vwo zich aan het oriënteren op de toekomst. Zij 
kunnen via 4strax zich inschrijven voor het volgen van voorlichtingen over verschillende 
HBO-opleidingen en WO-opleidingen. Ook zal via het initiatief Student in de klas, een student 
komen vertellen hoe hij of zij tot een keuze is gekomen en hoe het onderwijs op het HBO eruit ziet. 

Werkweek 4 havo 
Het duurt niet lang meer of onze leerlingen van 4 havo gaan op werkweek. In de week van 8 april 
gaat een groep naar de Ardennen en een groep naar Berlijn.  

Shakespeare samen met 5 vwo 
Gisteren (maandag 11 maart) hadden we toneelspelers op bezoek vanuit Engeland. Zij hebben 
samen met 5 vwo twee stukken van Shakespeare ten tonele gebracht. Prachtig om te zien hoe 
onze leerlingen zich mee lieten nemen in het verhaal en hoe zij daar een eigen draai en konden 
geven. Zo heeft Matthias ingebracht dat hij zijn aanstaande bruid voor 5 kippen onmiddellijk heeft 
verlaten voor een ander.  
 

Profielwerkstukken 6 vwo 
Vorige week heeft 6 vwo het profielwerkstuk afgesloten met de presentatieavond. Er was een 
enorme variëteit aan presentaties: van een eigen geschreven boek tot aan een eigen gemaakte 
plantenkas waar plantjes volgens het hydroponic systeem konden groeien… 
Op zo’n avond vieren we wat onze leerlingen in hun schooljaren hebben geleerd en dat is een 
ontroerende belevenis. 
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Examentrainingen Lyceo havo 5 en vwo 6 
In de meivakantie kunnen onze eindexamenleerlingen een of meerdere examentrainingen volgen 
die georganiseerd worden door Lyceo. Deelname aan een examentraining kost voor onze 
leerlingen slechts 75 euro. De ouders van onze eindexamenleerlingen hebben hier al eerder een 
brief over ontvangen. Ook de leerlingen hebben hier informatie over gekregen. Op de site van 
Lyceo ( www.lyceo.nl/Cartesius ) kunt u zien welke trainingen worden aangeboden en op welke 
data. De leerlingen kunnen zich ook op die site aanmelden.  
 

Overzicht belangrijke data voor ouders 
(maart - april) 
Datum Activiteit 

Vrijdag 22 maart Deadline inleveren definitieve profielkeuze klas 3 

Maandag 25 t/m vrijdag 29 
maart 

Toetsweek leerlingen bovenbouw 

Dinsdag 2 april Studiemiddag personeel, leerlingen hebben verkort lesrooster tot 
12.45 uur. 

Dinsdag 16 t/m donderdag 
18 april 

Leerlingbesprekingen, leerlingen hebben verkort lesrooster 

Vrijdag 19 april Laatste lesdag examenleerlingen, eindexamenstunt 

Maandag 22 april t/m 
vrijdag 3 mei  

Meivakantie 

 
De volledige jaarplanning vindt u op onze site, onderaan de homepagina - agenda of via deze  link . 
 
 

http://www.lyceo.nl/Cartesius
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=espritscholen.nl_ejjtd1fl4cmfi0g68028p2goco@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam

