Amsterdam, 12 juli 2019

Nieuwsbrief nummer 10 voor ouders en
verzorgers

Beste ouders,
Sinds 1 juni jongstleden ben ik rector van het 4e Gymnasium. Ik wil mijzelf graag kort
(opnieuw) voorstellen, middels deze nieuwsbrief.
Ik ben geboren in Amsterdam en opgegroeid in Lelystad. Voor mijn studie Technische
Natuurkunde verhuisde ik naar Enschede en voor mijn promotie in de wiskunde heb ik op
meerdere plekken in Europa mogen wonen. Inmiddels woon ik in Almere, waar ik mij
regelmatig mag verheugen op bezoek van mijn twee bonuskinderen. Ik speel graag serieuze
bordspellen, ik probeer iets te doen met een sterrenkijker, ik lees graag en rij met mijn motor
elke dag naar school.
In 2003 ben ik begonnen als docent op een school in Almere, waar ik in 2007 de stap maakte
naar de schoolleiding. In 2011 ben ik op het 4e Gymnasium komen werken. De eerste jaren
heb ik voornamelijk les gegeven. Vanaf 2014 ben ik lid van de schoolleiding, eerst als
afdelingsleider, daarna als conrector en nu als rector.
Op school woon ik regelmatig lessen van docenten bij en word dan heel blij als er bewust
geleerd wordt door leerlingen, waarbij de docent zichtbaar plezier heeft in het lesgeven en er
creatieve werkvormen worden gebruikt. Daarnaast geniet ik ook van allerlei activiteiten die
buiten de lessen plaatsvinden, de manier waarop leerlingen en docenten met elkaar omgaan
en de algehele sfeer op school.
Tegelijkertijd constateer ik dat die sfeer verandert. In het huidige gebouw is minder overzicht
dan in het vorige gebouw en het aantal leerlingen is toegenomen. Dit vergt een ontwikkeling
in onze pedagogiek, iets wat ik zie als een persoonlijke opdracht voor de komende jaren. We
willen immers het gymnasium blijven dat op een actieve manier openstaat voor leerlingen met
zeer diverse achtergronden.
Zeker in die context is het belangrijk ouders te betrekken bij ons onderwijs. Naast de prettige
samenwerking met de ouderraad wil ik op zoek gaan naar andere momenten dat ouders mee
kunnen praten over wat er op school gebeurt. Daar waar het gaat om de eigen kinderen
hebben we al de informatieavonden, de gesprekken met de mentoren en de ouderavonden
met vakdocenten. Ik zal komend schooljaar ook regelmatig ouders uitnodigen om met mij,
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enkele leerlingen en enkele docenten te lunchen en de ontwikkelingen op school door te
nemen.
Ik hoop op die manier nog meer inzicht te krijgen in wat er leeft op en rond de school, waar
zorgen liggen en waar de kansen. Als voorbeeld noem ik de beleving van ouders, leerlingen en
docenten rondom het formatieve handelen; de communicatie rondom dat onderwerp is niet
ideaal geweest waardoor dit door elkaar is gaan lopen met organisatorische zaken zoals het
invoeren van de toetsweken en het verminderen van het aantal toetsen. Verbetering van de
communicatie is wellicht een open deur, maar blijft dus ook een aandachtspunt.
Een belangrijke verandering in de communicatie is dat wij voortaan ook in jaarlagen 1 t/m 4
onze jaarplanners gaan delen met ouders en leerlingen. Dit geeft, meteen aan het begin van
het schooljaar, een overzicht van alle toetsen, inleverzaken en presentaties die een leerling
dat jaar moet doen. Dat combineren we met een overzicht van de overgangsnormen en hoe
daar in de praktijk mee wordt gewerkt. Langzamerhand zullen we hier ook handvatten gaan
toevoegen, voor ouders en leerlingen, over hoe om te gaan met de jaarplanners, de
overgangsnormen en in het algemeen: het onderwijs bij ons op school.
Voor dat laatste is uw feedback natuurlijk van belang: waar is behoefte aan? Wat is
onduidelijk? Wat kan er nog beter? Ik hoop u tegen te komen bij de ouderraad, bij een lunch
of bij een ouderavond om het over deze zaken te hebben. En niet alleen Antoinette en ik,
maar ook de mentoren, de vakdocenten en de jaarlaagcoördinatoren zijn blij met uw
feedback.
Ik reken op een prettige samenwerking.
Jeroen Bergamin
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Examenresultaten
De eindexamens zitten er weer op, dit jaar weer met een bijzonder mooi resultaat.
Van de 126 leerlingen die hun examen hebben afgerond, mogen er 123 op woensdag 10 juli
hun diploma op komen halen. Het slagingspercentage ligt daarmee op ruim 97%! Dertien van
deze leerlingen hebben bovendien het judicium cum laude verdiend, waarvan één
zelfs summa cum laude.
Wij wensen de kandidaten die niet zijn geslaagd veel sterkte en wijsheid bij het vervolg van
hun schoolcarrière, en de leerlingen die wel geslaagd zijn veel succes en wijsheid bij hun
verdere studieloopbaan!

Nieuwe leerlingen
Wij zijn heel blij dat wij in het nieuwe schooljaar maar liefst 144 nieuwe eersteklasssers
mogen ontvangen. Zij hebben 25 juni jl. kennis gemaakt met hun mentor en klasgenootjes.

Personele mededelingen
Wij nemen afscheid van een boegbeeld: Sven Aerts (docent Wiskunde) Sven gaat lesgeven
aan de universiteit.







Fenne Spiekermann (Wiskunde). Fenne is naar Canada verhuisd.
Bas Dijt – docent Engels
Carien Hordijk – docent Film (vervanging)
Mario Elderkamp – docent Aardrijkskunde
Fred Voss – docent Film
Esben Zeegers – docent Biologie (vervanging)

Wij verwelkomen 2 nieuwe docenten Wiskunde: Othman Afennich en Walter Stortelder.
Na de zomer komen Annemart Somers (Geschiedenis), Ursula Frambach (Duits) en Marieke
Beentjes (Economie) terug van hun verlof. Chris en Yunus (beiden Economie) hebben Marieke
vervangen en Helene Kossek (Duits) heeft Ursula vervangen. Zij zullen na de zomer geen les
geven bij ons.
Laura de Glopper (Klassieke talen) gaat met verlof. Haar vervangster is Fleur Wetsema.
Voor Film komt een oude bekende terug: Jazzy Taihuttu. Zij is enige tijd in het buitenland
geweest en komt onze filmsectie nu versterken.
Voor Nederlands is ook een nieuwe docent aangetrokken: Gessica Bearzatto.
Jos Hogenbirk (Filosofie) is helaas uitgevallen door persoonlijke omstandigheden. Zijn lessen
zullen ook in het nieuwe schooljaar voorlopig worden waargenomen door Joop Schwarz en
Daan Minderman, zoals zij ook gedurende de laatste weken hebben gedaan.
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Enkele opmerkingen over komend schooljaar
De afgelopen jaren zijn er vrij veel veranderingen doorgevoerd. Komend schooljaar gaan we
vooral bijschaven. In overleg met de ouderraad zijn we al met enkele evaluaties bezig; de
enquête die zij onlangs hebben uitgezet helpt om de juiste zaken aan te passen. We praten u
graag bij over enkele van die aanpassingen.

Communicatie
De ruis die bij ouders is ontstaan rondom formatief handelen is mede het gevolg van
onrustige en onduidelijke communicatie naar ouders. Dit is een voorbeeld van hoe ingewikkeld
het blijkt om op een goede manier te communiceren, met alle betrokkenen (naar
medewerkers, naar leerlingen en naar ouders). Op aanraden van de ouderraad gaan wij een
communicatieadviseur benaderen om hier met ons stappen in te zetten. Het is in ieder geval
de bedoeling dat wij frequenter met een nieuwsbrief komen, voor alle ouders. Deze zullen we
vooraf laten lezen door enkele ouders zodat onduidelijkheden er uitgehaald worden vóór de
nieuwsbrief verstuurd wordt. Feedback op dit vlak is altijd welkom, blijf vooral uw
opmerkingen doorgeven.

Proefwerkrooster en overige prestaties, jaarplanners
Om de stress voor de leerlingen te verminderen zijn we in alle jaarlagen gaan werken met 4
toetsweken, met een maximale toetsdruk van 1,5 toets per dag. Ook was de verdeling van de
proefwerken over de toetsweken nog niet optimaal, vooral in jaarlagen 5 en 6. Het
toetsrooster is aangepast zodat die verdeling voor leerlingen met een doorsnee vakkenpakket
evenwichtiger is. Omdat het voor ouders en leerlingen lastiger is om buiten de toetsweken om
inzicht te hebben in wat er van een leerling gevraagd wordt gaan we in jaarlagen 1 t/m 4
werken met jaarplanners. Deze worden gebundeld en aan het begin van het schooljaar
verspreid. Hierin staat globaal beschreven welke onderwerpen er wanneer behandeld worden,
welke prestaties (toetsen, inleverwerk, SO’s) er geleverd moeten worden en welke vormen
van feedback er nog meer gebruikt worden. Deze jaarplanners lijken daarmee sterk op het
programma van toetsing en afsluiting (PTA) dat in jaarlagen 5 en 6 altijd al werd gehanteerd.
We hopen dat overzicht houden daarmee ook voor ouders makkelijker wordt. Het is niet de
bedoeling dat de jaarplanners een keurslijf vormen; het zal enige jaren duren voor we de
juiste vorm hebben gevonden.

“Alles wat je wilt weten over het 4e Gymnasium maar niet durft te vragen”
In samenwerking met de ouderraad gaan we werken aan een online vraagbaak, een soort
naslagwerk waar antwoorden komen op veelgestelde vragen en die bedoeld zijn om
handvatten te bieden aan ouders, voor hoe zaken bij ons op school geregeld zijn. Van vragen
over Magister tot de rol van de schoolleiding bij conflicten; in principe kunnen alle
onderwerpen hierin terugkomen. Om te voorkomen dat informatie op meerdere plekken elkaar
gaat tegenspreken zal de vraagbaak vooral verwijzen naar al aanwezige informatiebronnen
zoals de schoolgids, de website, de (toekomstige) jaarplanners en het examenreglement. De
vraagbaak zal ook moeten groeien; er zullen vast zaken zijn die er niet meteen vanaf het
begin in staan. Voelt u zich dan vrij om suggesties te doen.
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Belangrijke data
Schema boeken ophalen
Maandag 26 augustus

Klas 5: 9.00 – 12.00
Klas 6: 13.00 – 16.00 uur

Dinsdag 27 augustus

Klas 2 en 3:

9.00 – 12.00 uur

Klas 4: 13.00 – 16.00 uur
Woensdag 28 t/m vrijdag 30 augustus:
Klas 1 introductiedagen en ophalen boeken (samen met de
mentor)
Klas 2 Zomerkamp/docupedia
Woensdag 28 augustus

Klas 3 introductiedag en ouderavond
Klas 4 t/m 6 eerste lesdag

Vrijdag 30 augustus:

Klas 1 Feest

Maandag 2 september:

Eerste lesdag klas 1 en 2

Maandag 2 t/m woensdag 4 september:

Kamp klas 3 (indeling volgt)

Dinsdag 10 september:

Ouderavond klas 1

Donderdag 12 september:

Ouderavond klas 6

Woensdag 18 september:

schoolfotograaf – ’s avonds ouderavond klas 2

Maandag 23 september:

Klas 6 deadline keuze beroepsstage –
’s avonds ouderavond klas 5

Donderdag 26 september:

Ouderavond klas 4

Zaterdag 28 september:

University college en Buitenlanddag (Barlaeus gymnasium)

Woensdag 2 oktober:

Klas 4 bezoek Tweede kamer

Donderdag 3 oktober:

Algemene ouderavond klas 4 t/m 6

Dinsdag 8 t/m vrijdag 18 oktober: Klas 5 Romereis
Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober: Klas 4 MVT reizen – klas 6 PWS-dagen en beroepsstage

Herfstvakantie maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober
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Jaaragenda
Graag wijzen wij u er op dat alle belangrijke data voor ouders/verzorgers en leerlingen voor
het gehele schooljaar te vinden zijn op onze website in de jaaragenda. Deze wordt
voortdurend bijgewerkt. Wij verzoeken u dan ook hier regelmatig te checken of er voor u of
uw kind belangrijke informatie in staat. Wij van onze kant doen ons best om de agenda
volledig up to date te houden.
U kunt de jaarkalender via onze website aanklikken.
Check en verbeter eventueel uw e-mailadres in Magister (ouders hebben schrijfrechten op hun
e-mailadres!)

Wijziging adresgegevens
Graag willen wij u eraan herinneren dat al onze correspondentie per mail verloopt. Het komt
regelmatig voor dat ouders/verzorgers geen mail van ons ontvangen doordat wij niet de
correcte gegevens in onze administratie hebben staan.
Wij verzoeken u daarom vriendelijk om alle wijzigingen aan ons door te geven.
Adreswijzigingen, telefoonnummers etc. kunt u doen via de website- tabblad "praktisch", daar
vindt u het formulier om uw wijzigingen door te geven. Uw mailadres kunt u ook zelf wijzigen
in Magister door in te loggen met uw inloggegevens die u eerder van ons ontvangen heeft.
(Ouders van leerjaar 1 ontvangen deze gegevens eind september.)
Vervolgens kunt u in Magister zelf controleren of wij het juiste email in ons systeem hebben
staan.
Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw medewerking.
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Nieuws voor volgend schooljaar van de jaarlaagcoördinatoren
Algemeen
Magister zal tijdens de vakantie voor ouders en leerlingen gesloten zijn. Op maandag 26
augustus zal magister weer opengaan en zullen de leerlingen kunnen zien in welke klas zij
zitten. Op diezelfde dag kunnen ze via Zermelo hun rooster bekijken

Jaarlaag 1 (jaarlaagcoördinator: Marieke ’t Hart)
U heeft alle informatie reeds ontvangen in een eerdere mailing.

Jaarlaag 2 (jaarlaagcoördinator: Anne Veenstra)
Dinsdag 27/8
9:00 - 12:00 boeken ophalen
Woensdag 28/8
Klas 2 A/B/C vertrek zomerkamp, 9:00 vanaf school
Klas 2 D/E Docupediaproject, 10:15 bij Het Ketelhuis
Donderdag 29/8
Klas 2 D/E vertrek zomerkamp, 9:00 vanaf school
Klas 2 A/B/C terug van zomerkamp, 14:00 - 15:00
Vrijdag 30/8
Klas 2 A/B/C Docupediaproject, 10:15 bij Het Ketelhuis
Klas 2 D/E terug van zomerkamp, 14:00 - 15:00
Maandag 2 september
Start reguliere lessen

Jaarlaag 3 (jaarlaagcoördinator: Nienke Hamaker)
De leerlingen worden op woensdag 28 augustus om 9.15 verwacht in hun nieuwe klas. Deze
eerste woensdag is een introductiedag. Leerlingen maken die dag kennis met elkaar en met
hun mentor, zodat iedereen zowel de eerste lessen op donderdag, als het kamp in de tweede
week vol vertrouwen tegemoet gaat. Deze eerste dag is rond 14.30 afgelopen. ’s Avonds is er
vanaf 19.30 uur een ouderavond waar u informatie krijgt over het kamp, over de profielkeuze
in de derde klas en waar u kennismaakt met de mentor en andere ouders.
De leerlingen krijgen pas op de eerste maandag van het nieuwe schooljaar te horen in welke
klas ze komen, als ze bij hun rooster en in magister kunnen. Dat is niet om ze zo lang
mogelijk in spanning te houden, maar juist zodat ze zich geen (vrijwel altijd onterechte)
zorgen gaan maken over hun toekomstige klas. Nadeel hiervan is dat ook pas op die eerste
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maandag bekend is of de leerlingen van maandag tot woensdag of van woensdag tot vrijdag
op kamp gaan, want dat hangt af van de klas waarin ze zitten.
In een aparte brief krijgt u alle praktische informatie over het kamp.

Jaarlaag 4 (jaarlaagcoördinator: Sanne Toornstra)
Na wat welverdiende weken rust beginnen we met de vierdeklassers op woensdag 28
augustus aan een nieuw schooljaar. De boeken zijn dan al opgehaald en na een korte
(hernieuwde) kennismaking met de mentor start het leven als bovenbouwer. Een spannend
jaar, met veel nieuwe ervaringen. Lessen in clusters, grotere toetsen, meer eigen
verantwoordelijkheid.
De mentoren van klas 4 en ik zullen jullie kinderen zo goed mogelijk proberen te begeleiden
en ondersteunen en zien jullie graag op donderdag 26 september om het te hebben over de
nieuwe uitdagingen van jaar 4. Ook krijgen jullie dan voorlichting van de organisatoren over
de reis van klas 4 (de leerlingen gaan namelijk in week 42 op reis naar Duitsland, Engeland of
Frankrijk).
De meeste mentoren gaan met hun klas mee naar volgend jaar, maar een aantal klassen
krijgt een nieuwe mentor. Bij dezen nog even een overzicht.
4A
4B
4C
4D
4E

Nadia El Abdellaoui
Annette Beck
Ronald Vonhof
Joan de Ruijter
Emiel Pieterse

n.elabdellaoui@het4e.nl
a.beck@het4e.nl
r.vonhof@het4e.nl
j.deruijter@het4e.nl
e.pieterse@het4e.nl

Jaarlaag 5 (jaarlaagcoördinator: Bobby van Essen)
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zullen er ook in klas 5 mentorlessen gegeven worden. Deze
mentorlessen zijn ontstaan vanuit de behoefte van de mentor om meer contact met de
mentorleerling te hebben. En vanuit de leerlingen om meer begeleiding te krijgen bij het
zware bovenbouwprogramma. Deze lessen zijn de afgelopen maanden ontworpen door de
mentoren zelf en gaan over zaken als planning, organisatie, verantwoordelijkheid,
studievaardigheden, overzicht creëren in het drukke schema van de 5e klas, middelengebruik,
LOB, mindfulness, groepsvorming en nog een aantal andere onderwerpen. Vooral de
integratie van LOB tijdens de mentorlessen is een grote verandering, waardoor er meer tijd is
om na te denken over de toekomst. Welke opleiding wil ik doen? Wat wil ik later worden? Wat
is er eigenlijk mogelijk? De eerste paar weken van het nieuwe schooljaar zullen tijdens de
mentorles daarom ook in het teken staan van LOB.
In de eerste paar weken zijn er ook twee ouderavonden; een ouderavond over
middelengebruik en een ouderavond over de Romereis. Want de Romereis is traditiegetrouw
weer een hoogtepunt in klas 5. Na een aantal voorbereidende lessen op school vertrekken ze
donderdag 10 oktober in alle vroegte, om op 18 oktober weer terug te keren.
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Jaarlaag 6 (jaarlaagcoördinator: Annemart Somers)
Komend schooljaar wordt een spannend jaar voor uw kind, maar niet alleen dat, ook voor u
zal het misschien de nodige stress en spanning opleveren. Het examen komt er aan. Het
einde van een schoolperiode van zes jaar komt in zicht. Voordat er in mei aan het landelijke
examen begonnen kan worden dienen er een aantal zaken afgerond te worden gedurende dit
korte schooljaar. Denk hierbij aan alle vakken, maar ook het profielwerkstuk en de presentatie
die daarbij hoort moeten dit jaar afkomen. De leerlingen ronden gymnastiek af, doen een
beroepsstage en hebben voor verschillende vakken voor het eerst mondelinge examens. De
ervaring leert dat het een kort jaar is dat zo voorbij vliegt, geen zorgen, daar zullen we uw
kinderen vaak genoeg op wijzen. Om u ook een beetje voor te bereiden en alle belangrijke
zaken nogmaals door te nemen nodig ik u graag uit op de ouderavond (samen met uw kind)
op donderdag 12 september. We nemen dan het hele jaar door en blikken vast vooruit op:
wat hierna? Want ja, het lijkt nog ver weg, maar over een jaar neemt ook u afscheid van Het
4e Gymnasium.
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Bericht van de ouderraad
Enquête ouderraad
In mei vulden 282 ouders de enquête van de ouderraad in over de toetsweken en formatieve
evaluatie. Inmiddels hebben we de resultaten geanalyseerd. Op basis hiervan heeft de
ouderraad vragen en advies aan de school geformuleerd en heeft de schoolleiding hierop
gereageerd en ook al acties ingezet, zoals is te lezen in deze nieuwsbrief. Een samenvatting
van de uitkomsten, het advies en de reactie van de school hierop vindt u in de aparte bijlage
bij deze nieuwsbrief.

Nieuwe leden voor komend schooljaar
Vanwege natuurlijk verloop is de Ouderraad op zoek naar nieuwe leden voor volgend
schooljaar. Een aantal ouders treedt terug omdat hun kind van school gaat. Afgelopen jaar
hebben we goede ervaring gehad met een goed draaiend team van een kleine 10 personen,
waardoor het aantal taken en activiteiten goed verspreid kon worden.
Ook voor deelname aan de Medezeggenschapsraad (MR) komt een plek vrij, direct na de
zomervakantie start officieel de werving (bij belangstelling kunt u dat nu alvast doorgeven).
Het is een team waar soms stevig gediscussieerd wordt, waar effectief een aantal activiteiten
georganiseerd wordt en waar we regelmatig ook de tijd nemen voor gezelligheid. De
ouderraad houdt zich o.a. bezig met:


Adviseren aan de schoolleiding over keuzes die op school gemaakt worden en nieuwe
ontwikkelingen die plaatsvinden, ook via de twee ouderleden die in zowel de MR als de OR
zitten; de rector zit meestal zelf bij de OR vergaderingen;



activiteiten voor ouders zoals de jaarlijkse ouderavond, thema-avonden en afscheid van de
6e;



contact met de andere “geledingen” : de personeelsraad en de leerlingenraad;



voorlichting aan nieuwe ouders bij de Open dagen.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen, stuur dan uw contactgegevens en een korte
toelichting op uw motivatie naar ouderraad@het4e.nl. Mocht u eerst nog vragen hebben, dan
kunt u uw telefoonnummer doorgeven en wordt u teruggebeld.

Afgelopen schooljaar
In maart vond de tweede editie plaats van de algemene ouderavond nieuwe stijl. Na de
succesvolle avond van vorig jaar is er bij de keuze van de workshops gekozen voor een aantal
bekende en actuele onderwerpen en een aantal nieuwe onderwerpen. Ook dit jaar was de
opkomst groot. Met name het onderwerp alcohol & drugs is en blijft een actueel thema. Om
die reden zal er aan het begin van het volgende schooljaar een aparte ouderavond over
georganiseerd worden, die vooral gericht zal zijn op ouders van bovenbouw leerlingen.
Begin juni nam Hetty Mulder afscheid van het 4e. Namens de ouders hebben wij haar een
cadeau aangeboden.
Op 13 juni hebben wij als ouderraad weer de traditionele afternoon tea georganiseerd voor
deze zeer succesvolle lichting eindexamenkandidaten. Tevens is vanuit het 4e fonds een
financiële bijdrage geleverd aan het jaarboek dat door en voor de eindexamenleerlingen is
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gemaakt. Na de diploma-uitreiking krijgen zij van de ouders nog een blijvende herinnering aan
hun tijd op het 4e.

Tot slot
De rapporten zijn uitgedeeld, de school is stil. Het is tijd voor een welverdiende vakantie, voor
de leerlingen en voor alle medewerkers. We wensen u fijne weken toe, en gaan daarna weer
met nieuwe energie aan de slag. Tot dan!
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