
   oudermailing #5   
Cartesius Lyceum *** schooljaar 2019-2020*** februari 2020 

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

 
 
Inhoudsopgave: 
 

Voorwoord 2 

Even voorstellen: de ouders in de MR 3 

Feedback leerhouding en gedrag OB 4 

Vervanging coördinator leerlingzaken 5 

Overzicht belangrijke data voor ouders (februari - maart) 6 
 

  



   oudermailing #5   
Cartesius Lyceum *** schooljaar 2019-2020*** februari 2020 

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

Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De tweede helft van het schooljaar is gestart.  Periode 3 is ingegaan, we werken met een nieuw 
rooster en voor onze examenkandidaten komt het eindexamen steeds dichterbij. Een spannende 
tijd! 
 
Onze beide Open Dagen zijn achter de rug en we mochten weer heel veel leerlingen en ouders 
verwelkomen. Mooi om te zien hoe ook onze eigen leerlingen bijzonder actief waren op de Open 
Dagen door te helpen als rondleiders, of bij de verschillende vakken en ook in de aula achter een 
kraam Leerlingparticipatie en Internationalisering. Zo straalden we uit dat het Cartesius Lyceum 
een mooie school is waar we allemaal onze schouders onder het onderwijs willen zetten.  
 
Tijdens de voorlichting op de Open Dagen vertel ik ouders ook dat wij veel waarde hechten aan 
ouderparticipatie en dat wij jullie vaak uitnodigen in een jaar. Zo was er op dinsdag 4 februari een 
avond waarop onze examenkandidaten Havo hun profielwerkstukken presenteerden en bent u op 
11 februari van harte uitgenodigd op de oudercontactmiddag/-avond om een gesprek te hebben 
met de vakdocenten van uw zoon of dochter.  
 
Een vorm van ouderparticipatie is ook de deelname aan onze medezeggenschapsraad en de drie 
ouders die u daarin vertegenwoordigen, stellen zich hierna aan u voor.  
 
 
Sandra Niemeijer 
Rector Cartesius Lyceum 
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Even voorstellen: de ouders in de MR 
Afgelopen najaar zijn er verkiezingen voor de ouders in de Medezeggenschapsraad (MR) van het 
Cartesius Lyceum geweest. Nu de MR weer compleet is willen we hier graag de 
ouders aan u voorstellen. 
 
Mijn naam is Tinca Polderman, ik ben opgeleid in de psychologie, en al jaren 
werkzaam als wetenschapper/docent op de Vrije Universiteit. Ik zou mijn 
kwaliteiten graag inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan het 
onderwijs en de sfeer op het Cartesius. Ik heb 1 zoon op het Cartesius, en hij zit 
in HAVO 4. 

 

En ik ben Alice Min, in het dagelijks leven interim projectmanager bij 
woningcorporaties. Als ouder van drie (oud) Cartesius leerlingen loop ik 
hier al bijna 11 jaar rond (!!!) en heb ik de school zich met vallen en weer 
heel energiek opstaan zien ontwikkelen. Via de MR wil ik graag bijdragen 
aan de verdere ontwikkeling zodat dit een school is en blijft waar onze 
kinderen zich thuis voelen en het beste uit zichzelf halen. 

 

Ik ben Monique Kalvelagen. Ik houd me bezig met kredietrisicomodellen 
bij ABN AMRO. Ik heb een zoon in 4 HAV0 op het Cartesius. Ik vind het 
belangrijk dat er een prettige leerklimaat is voor onze kinderen en wil 
daar als ouder aan meewerken.  Ik zit ook in de Ouderraad. 

 

Wat doet de MR en wat is het verschil met de ouderraad? 

De MR heeft een wettelijke bevoegdheid en heeft daarmee een formele relatie met de 
schoolleiding. Onderwerpen die ter instemming worden voorgelegd zijn de bevorderingsnormen, 
het examenreglement en de schoolgids. Daarnaast kunnen we onderwerpen, als huiswerkbeleid 
en slagingspercentages agenderen. Best belangrijk dat hier ook door de ogen van ouders én 
leerlingen naar wordt gekeken. 
De Ouderraad heeft informeel overleg met de schoolleiding en fungeert als ouder klankbord. 

Mochten er zaken zijn die volgens      
u, als ouders, speciale aandacht     
behoeven laat het ons weten. 
Emailadressen oudergeleding MR: 
tinca.polderman@vu.nl 
alice.min@gmail.com 
mkalvelagen@gmail.com 

mailto:tinca.polderman@vu.nl
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Feedback leerhouding en gedrag OB 
Leren op school is meer dan het behalen van goede cijfers. Het gaat ook om het ontwikkelen van 
de zogenaamde executieve functies. Functies die een belangrijke rol spelen bij het succesvol leren 
in en buiten school. Voorbeelden van executieve functies zijn: plannen en prioriteren, 
emotieregulatie en volgehouden aandacht. Bij het ontwikkelen van deze functies is (positieve) 
feedback van belang.  
 
We willen onze leerlingen deze feedback graag geven en hebben daarom een rubric ontwikkeld 
waarin we vier verschillende niveaus m.b.t. leerhouding en gedrag in de les hebben beschreven. 
Een rubric geeft inzicht in de stappen die een leerling moet nemen om een volgend niveau van een 
vaardigheid te bereiken. We hebben er bewust voor gekozen om de verschillende niveaus positief 
en ontwikkelingsgericht te verwoorden.  
 
Aan de hand van deze rubric krijgen leerlingen in de onderbouw vier keer per jaar feedback van 
hun docent. Deze feedback wordt genoteerd in Magister zodat u als ouders dit ook kunt zien en 
bespreken met uw zoon of dochter. Hieronder ziet u een verkorte versie van de rubric. De volledige 
rubric sturen we als bijlage met deze nieuwsbrief mee. 
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Vervanging coördinator leerlingzaken  
Onze coördinator leerlingzaken van klas 2 vwo en 3 havo/vwo, Laura Kuipers, is met 
zwangerschapsverlof. Haar taken zullen tijdelijk worden waargenomen door drie docenten: 

- Leerlingzaken 2 vwo: Koen Koops, docent LO, k.koops@cartesius.espritscholen.nl 
- Leerlingzaken 3 havo/vwo: Yassine el Ouattassi, docent NaSk, 

y.elouattassi@cartesius.espritscholen.nl 
- Verzuim 2 havo en 3 havo/vwo: Jannie Wullms, j.wullms@cartesius.espritscholen.nl 

 
De lessen biologie van Laura Kuipers worden opgevangen door Elmar Halbesma. 
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Overzicht belangrijke data voor ouders 
(februari - maart) 
Datum Activiteit 

Dinsdag 4 t/m vrijdag 7 
februari 

Leerlingbesprekingen (verkort lesrooster) 

Dinsdag 11 februari  Oudercontactmiddag/-avond 
Wintermarkt havo 4 

Woensdag 12 februari Herkansingen & inhaaltoetsen bovenbouw 

Maandag 17 t/m vrijdag 21 
februari 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 24 februari Studiedag personeel, leerlingen zijn vrij 

Donderdag 27 februari Voorlichtingsavond gymnasium 1B4 en 1B5 

Maandag 2 maart Voorlichtingsavond 4 strax, 4H en 5V met een NG- of NT-profiel 

Donderdag 5 maart Wetenschapsmarkt en presentatieavond PWS V6 

Maandag 9 maart Voorlichtingsavond 4 strax, 4H en 5V met een EM- of CM-profiel 

Dinsdag 10 maart 18.00 - 20.00 uur: Bijeenkomst ouderraad 

Donderdag 12 maart 18.00 uur: MR-vergadering 

Woensdag 18 t/m dinsdag 
24 maart 

Toetsweek 3 BB 

Donderdag 26 en vrijdag 
27 maart 

Academische dagen V5 

Vrijdag 27 maart Lustrumlezing waarbij leerlingen uit de bovenbouw worden 
uitgenodigd  

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


