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Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Het Corona-virus waart rond en houdt ook onze gemoederen behoorlijk bezig. Gelukkig is er op het 
Cartesius Lyceum nog geen enkele leerling of medewerker getroffen door het virus. We houden 
voortdurend de richtlijnen van de GGD en het RIVM in de gaten en passen indien nodig onze 
handelswijze daarop aan. Bij elke reis die wij met leerlingen maken, bedenken we of het nog veilig 
en verantwoord is om die reis te maken. Dat heeft te maken met het reisdoel maar ook met het 
programma. Op dit moment zijn er twee reizen verplaatst: de uitwisseling naar Turkije eind maart 
en de reis naar Griekenland. Bij de eerste reis ging het om meerdere partnerscholen die niet 
konden komen met hun leerlingen waardoor van een mooie uitwisseling geen sprake meer was. In 
verschillende landen zijn op dit moment scholen,  musea en bezienswaardigheden gesloten en ook 
dat bepaalt de kwaliteit van een reis. Uiteraard houden wij u op de hoogte wanneer er wijzigingen 
zijn in het programma waar uw zoon of dochter aan deelneemt.  

 
Zoals u weet, bestaat onze school dit jaar 60 jaar en 
hebben we een aantal activiteiten in petto voor 
leerlingen en medewerkers om dit te vieren. Zo zijn 
we aan het begin van het jaar met leerlingen een 
dagje uit geweest en staat er binnenkort een 
lustrumlezing gepland. Als extra aandenken aan dit 
bijzondere jaar geven wij leerlingen nog een 
cadeautje: zij krijgen een gratis Cartesius-shirt, 
speciaal ontworpen door collega Nathalie de Roon. 
Leerlingen moeten zich wel opgeven voor dit shirt 
omdat we natuurlijk de juiste maat willen bestellen. 
Zij kunnen dit doen tot uiterlijk vrijdag 13 maart 

maar op dit moment heeft nog slechts de helft van de leerlingen dit gedaan. Misschien kunt u uw 
zoon/dochter helpen herinneren?  
 
 
Sandra Niemeijer 
Rector Cartesius Lyceum 
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Singelgrachtgarage 
Onder het water van de Singelgracht, naast de Nassaukade, wordt vanaf dit najaar een 
parkeergarage aangelegd. De eerste voorbereidende werkzaamheden zien we nu al rondom onze 
school en met name in het Frederik Hendrikplantsoen. De komende periode (tot 17 april) worden 
er in de Singelgracht ankerpalen geplaatst. Deze ankerpalen houden de vloer van de garage op 
z’n plek ondanks de druk van het grondwater. Op de locaties waar de ankerpalen worden 
aangebracht en getest, wordt een afgesloten bouwterrein ingericht. Het risico bestaat dat we enige 
geluidshinder ervaren van een draaiende machine. Voor de aanvoer van materieel heeft de 
aannemer ons verzekerd dat er rekening gehouden wordt met de spits en schoolgaande 
leerlingen. Tijdens de werkzaamheden zijn er verkeersregelaars aanwezig.  

Profielkeuze klas 3 
Tot vrijdag 20 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. Bij de definitieve keuze moet rekening gehouden worden met de vakken die we niet 
kunnen aanbieden volgend jaar (havo4: Duits en vwo4: Grieks en Frans). U heeft hier al eerder 
een brief over ontvangen.  
 
Leerlingen die na 20 maart 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. 

Overgang en recht op doubleren 
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/onderwijs/protocollen/bevorderingsnormen 
 
In de bevorderingsnormen is opgenomen dat doubleren in hetzelfde leerjaar geen automatisch 

https://cartesius.espritscholen.nl/home/onderwijs/protocollen/bevorderingsnormen
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recht is. We hebben dit afgesproken omdat doubleren lang niet altijd succesvol is. Het is dan ook 
niet altijd in het belang van de leerling. 
 
Tijdens de komende leerlingbespreking na periode 3, van dinsdag 7 t/m donderdag 9 april, zullen 
alle leerlingen worden besproken die op dat moment niet kunnen worden bevorderd naar het 
volgende leerjaar. Op basis van de resultaten van dit schooljaar en voorgaande jaren zullen we 
een zorgvuldige afweging maken en besluiten of een leerling aan het einde van het schooljaar het 
recht heeft om te doubleren in hetzelfde leerjaar. De mentoren zullen de leerlingen en u als ouders 
hiervan op de hoogte brengen. Vanzelfsprekend maken we met de desbetreffende leerlingen 
daarnaast een plan om samen hun resultaten te verbeteren.  
 
We begrijpen dat het voor leerlingen lastig is om dit bericht te krijgen. Zeker als dat betekent dat zij 
op zoek moeten gaan naar een andere school. Een tijdig bericht is daarom ook van groot belang. 
 
Een uitzondering vormen de leerlingen die nu in havo 4 zitten en geen recht hebben om te 
doubleren. Deze leerlingen worden hier deze of volgende week al over geïnformeerd. We hebben 
hiervoor gekozen omdat deze leerlingen mogelijk door zullen stromen naar het MBO en de 
inschrijftermijn voor veel MBO opleidingen al in april eindigt. 
 
Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid dat uw kind op grond van de huidige cijfers gewoon over 
zou gaan terwijl na periode 4 toch blijkt dat uw kind niet aan de normen voldoet. We hebben 
besloten dat de leerlingen die na april op doubleren komen te staan sowieso het recht hebben op 
doubleren. Tenzij onderstaande algemene bepalingen gelden. Deze blijven voor alle leerlingen 
gelden.  
 
Uit de algemene bepalingen: 

·         Een leerling mag niet tweemaal achtereenvolgens worden afgewezen op hetzelfde 
niveau. Voorbeeld: een leerling die al een keer is blijven zitten in 3 havo, mag niet nog een 
keer blijven zitten in 3 havo.  
·         Een leerling mag niet tweemaal in achtereenvolgende leerjaren afgewezen worden. 
Voorbeeld: een leerling die is blijven zitten in 3 havo, mag in 4 havo niet blijven zitten. 

 

Natuurlijk kijken we nu naar een tussenstand en is een relativering op zijn plaats. Wij hopen 
natuurlijk dat uw kind gewoon over zal gaan en wensen hem/haar daarbij veel succes. 
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Jongerenrechtbank 
De tweede lichting van de Jongerenrechtbank is volop bezig met de trainingen. Woensdag 26 
februari zijn we naar het hoofdbureau van de politie op de Elandsgracht geweest waar onze 
leerlingen onder andere een rondleiding kregen in het cellencomplex. Hiba uit 4 vwo speelde een 
verdachte en ze doorliep de verschillende fasen waar je als verdachte mee te maken krijgt 
wanneer je in Amsterdam wordt gearresteerd. Eerst fouilleren, dan gesprek met de hulpofficier, 
daarna registreren en dan in de cel. De leerlingen stelden veel vragen aan de dienstdoende 
agenten en waren best onder de indruk van het cellencomplex en de verhalen die ze te horen 
kregen. 
 
Hierna zijn we met een rechercheur in gesprek gegaan. Hij was benieuwd hoe onze leerlingen 
zouden reageren op een (waargebeurde) casus waarbij leerlingen drugs hadden gedeald op een 
middelbare school in Amsterdam. De rechercheur vond de antwoorden en inzichten van onze 
leerlingen reuze interessant. Donderdag hebben we nog enkele echte rechtszaken bijgewoond bij 
de rechtbank aan de Pernassusweg en volgende week komen er een advocaat, rechter en Officier 
van Justitie bij ons op school om de leerlingen verder te trainen. 
  
Verder is het ook goed om te weten dat de huidige Jongerenrechters het afgelopen jaar zes zaken 
hebben behandeld en daarmee menig band tussen de school en leerlingen, en tussen leerlingen 
hebben hersteld. Mooi om te zien hoe zij een bijdrage leveren aan onze schoolgemeenschap. 
 
 
Henri Boer 
Begeleider Jongerenrechtbank 
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Examentrainingen 
Graag breng ik nog een keer in herinnering dat het voor de eindexamenleerlingen mogelijk is om 
bij Lyceo in de meivakantie examentrainingen te boeken. Deze trainingen worden voor een groot 
deel gesubsidieerd door ons waardoor onze leerlingen slechts 75 euro hoeven te betalen voor een 
tweedaagse training. Opgeven kan via: lyceo.nl/cartesius. 
 

Stilte-uren 
Sinds twee weken bieden wij aan onze eindexamenleerlingen op bepaalde uren in het rooster 
zogenaamde stilte-uren aan. De oude personeelskamer is hiervoor speciaal ingericht zodat een 
ieder in stilte kan werken. Tijdens deze uren wordt toezicht gehouden om de rust te kunnen 
waarborgen. Deze uren zijn een gevolg van een verzoek van de leerlingen zelf. Zij misten een plek 
waar zij in stilte aan het werk konden.  
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Cartesius Coaches 
In de afgelopen periode heeft de training van de Cartesius Coaches plaatsgevonden. Na de 
toetsweek, kunnen zij van start om leerlingen uit de onder- en bovenbouw te kunnen helpen bij hun 
werk.  

Cartesius coaches: 

●        Zijn bovenbouwleerlingen die hun medeleerlingen willen helpen met hun 

schoolwerk. 

●        Zijn leerlingen die begeleiden door vragen te stellen, aan te moedigen en te 

ondersteunen waar nodig. 

●        Zijn leerlingen die een training gevolgd hebben om te weten wat er van ze 

verwacht wordt en daardoor hun taak goed aan kunnen pakken. 

●        Zijn leerlingen die niet uit hoeven te blinken in de inhoud van een vak 

omdat de coaching gericht is op begeleiding.  

●        Zijn ambitieuze leerlingen die graag iets extra’s doen en dit vermelden op 

hun Plusdocument. 

Voor wie: 

●        Leerlingen in de onder- en bovenbouw die graag ondersteund willen worden 

bij hun schoolwerk. Bijvoorbeeld omdat ze een vak moeilijk vinden of omdat 

ze het lastig vinden aan het werk te gaan en te blijven. 

  
●        Leerlingen die graag in een klein groepje (niet meer dan 3 leerlingen) aan 

het werk gaan en het prettig vinden om samen te leren. 

 Coaching in plaats van bijles 

We kiezen bewust voor coaching en dus niet voor bijles. Bij bijles ligt de nadruk op 

vragen stellen door de leerling en antwoorden geven door de bijlesdocent. Wij willen 

juist dat de leerling die begeleiding wil, door middel van tegenvragen stellen verder 

wordt geholpen.  

Op die manier wordt kennis op een actieve manier verwerkt  in plaats van op een 

passieve manier. De actieve manier levert op dat kennis langer bij je blijft.  

Leerlingen die gecoacht willen worden, hebben zich al eerder via een google document 

ingeschreven. Zij krijgen binnenkort te horen of ze geplaatst zijn en bij wie. Mocht uw 

kind zich nogniet hebben opgegeven en wel geïnteresseerd zijn, dan kan hij/zij een 

mail naar mij sturen: a.kloeze@cartesius.espritscholen.nl 

 

 

mailto:a.kloeze@cartesius.espritscholen.nl
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Overzicht belangrijke data voor ouders 
(maart - april) 
Datum Activiteit 

Donderdag 12 maart 18.00 uur: MR-vergadering 
2V-klassen bezoek Krakeling (avond) 

Dinsdag 17 maart Studiemiddag, na 4e uur (=12.45 uur) geen les! 

Woensdag 18 t/m dinsdag 
24 maart 

Toetsweek 3 BB 

Vrijdag 20 maart Leerjaar 3 naar Movies That Matter in EYE 

Maandag 23 maart Voorstelling KiKid 2e klassen 

Woensdag 25 maart Start periode 4 

Donderdag 26 en vrijdag 
27 maart 

Academische dagen V5 

Vrijdag 27 maart Lustrumlezing waarbij leerlingen uit de bovenbouw worden 
uitgenodigd  

Maandag 30 maart t/m 
vrijdag 3 april 

Werkweek 4H 

Vrijdag 3 april Deadline keuze gymnasium 2 

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

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

