Amsterdam, december 2017

Nieuwsbrief nummer 6 voor ouders en verzorgers

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen,
Dit is het zesde exemplaar van de nieuwsbrief voor ouders en verzorgers sinds wij met dit
bulletin begonnen zijn. We hopen u op deze wijze van een aantal zaken op de hoogte te
stellen die voor iedereen van belang zijn.
Allereerst iets heel persoonlijks. Ik weet niet of uw kind er thuis iets over gezegd heeft, zoveel
vertellen kinderen wellicht niet, en in de praktische zin van alle dag zullen ze mij niet echt
missen, maar ik ben ruim een maand niet op school geweest vanwege een vervelende, zeer
pijnlijke ontsteking en een ziekenhuisopname van 10 dagen. Het gaat gelukkig weer allemaal
de goede kant op, maar het energieniveau zit nog niet op 100%, zodat ik nog niet alle dagen
fulltime op school ben. Ik vond dat u dat toch maar even van mij uit eerste hand moest
horen. We hebben het werk op school met z’n allen en met steun van het bestuur goed op
kunnen vangen, dus als u er niets van gemerkt heeft, des te beter zou ik zeggen.

Schoolplan
We hebben beleidsmatig niet stil gezeten. Elke school behoort wettelijk een schoolplan te
hebben waarin de visie en de doelstellingen van de school voor vier jaar op een algemeen
niveau beschreven staan. Ons oude schoolplan liep tot en met 2017, dus wij hebben de
laatste anderhalf jaar hard gewerkt aan ons nieuwe schoolplan voor 2018 – 2022. De MR
heeft dit schoolplan onlangs goedgekeurd en verderop in deze nieuwsbrief vertelt Jeroen u er
meer over. Het schoolplan wordt nog vormgegeven en van foto’s voorzien en zal dan voor u te
vinden zijn op onze website.

Open Dagen
Het is niet te geloven, de nieuwe eersteklassers zijn net gewend en dan komen de Open
Dagen er al weer aan. Die vinden dit jaar plaats op donderdagavond 25 januari van 19.00 uur
tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Op verzoek van OSVO denken we ook
nog na over een aparte middag voor leerlingen van groep 7. Die zal waarschijnlijk op 30 mei
plaatsvinden.
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Taal naar Keuze
U heeft wellicht al gehoord van dit mooie project en wellicht heeft uw kind zich zelfs
ingeschreven om één van de zes aangeboden talen (Chinees, Turks, Arabisch, Spaans,
Italiaans en Russisch) te leren. De lessen zijn begin november gestart en er nemen ruim 80
leerlingen van het 4e aan deel, naast zo’n 200 leerlingen van andere Espritscholen. Er komt
een tweede instroommoment speciaal voor onze huidige eersteklassers in februari.
Ouders/verzorgers van eersteklassers horen daar via de mail binnenkort meer over. Als u
geïnteresseerd bent, kunt u ook alvast een kijkje nemen op de website: www.taalnaarkeuze.nl.
De talen die op onze locatie gegeven worden zijn: Chinees, Arabisch, Spaans en Italiaans. De
lessen zijn op woensdag en donderdagmiddag van 15.45 tot 17.30 uur.

Een nieuw Schoolplan voor 2018 – 2022
Op 1 januari zal ons nieuwe schoolplan in werking treden. Dit schoolplan geeft voor een
periode van vier jaar (van 2018 tot 2022) richting aan de ontwikkeling van de school. Het
volledige schoolplan zal binnenkort beschikbaar zijn via de website, maar via deze weg willen
we u al op de hoogte stellen van onderdelen die voor ouders en leerlingen het meest zichtbaar
en merkbaar zullen zijn.
De grootste ontwikkeling is dat we het geven van feedback zien als belangrijkste mechanisme
om het leren te bevorderen. We zullen daarom minder met cijfers gaan werken en meer met
zogenaamde formatieve eisen. Een formatieve eis is veelal een vaardigheid voor een vak,
zoals het kunnen formuleren van de kernboodschap van een tekst, het kunnen interpreteren
van een cartoon in historisch perspectief, mondeling of schriftelijk persoonlijke gegevens over
jezelf kunnen verstrekken in een vreemde taal, of het kunnen oplossen van een
tweedegraads vergelijking. Als een leerling dat kan op het moment dat een doelstelling in het
curriculum dat van hem vraagt, is voldaan aan de formatieve eis. Bezit een leerling de
vaardigheid nog niet of onvoldoende, dan krijgt de leerling daar feedback op en vervolgens
wordt er een verbetertraject ingezet zodat de leerling alsnog kan voldoen aan de formatieve
eis. Het kan uiteindelijk zo zijn dat het voldoen aan een formatieve eis ook een voorwaarde
wordt voor de overgang naar een volgend leerjaar. Vanaf dit schooljaar (2017-2018) zullen we
daar voorzichtig enige pilots voor bepaalde vakken op gaan zetten, waar u tijdig apart over
geïnformeerd zult worden.
Ons schoolplan benoemt ook nog andere belangrijke zaken. We zien gymnasiaal leren als
méér dan het behalen van een diploma of het voorbereiden op het vervolgonderwijs. We
willen dat leerlingen zich bewust worden van hoe je vanuit verschillende gezichtspunten kunt
kijken naar een maatschappelijke ontwikkeling op lokaal, nationaal of internationaal gebied.
Daarbij willen we leerlingen in staat stellen een eigen, onderbouwd standpunt in te nemen,
rekening houdend met wie de leerling zelf is gecombineerd met die verschillende
perspectieven. Een term die hierbij vaak gebruikt wordt is "wereldburgerschap". Daar willen
we de komende vier jaar meer aan gaan werken.
Deze ontwikkeling van de leerlingen kunnen zij niet doorlopen zonder daarbij ook hun sociale
vaardigheden in te zetten en aan te scherpen. Samenwerking zal een centrale rol blijven
spelen op onze school. Dit hebben wij verwoord in onze visie: op het 4e Gymnasium staat
de individuele ontwikkeling binnen een sociale context centraal.
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Eén van de gezichtsbepalende kenmerken van het 4e Gymnasium is altijd geweest dat we het
gymnasiale concept open willen stellen voor alle leerlingen met een VWO-advies, waarbij we
streven naar diversiteit in onze leerling-populatie. Dit blijven we doen, onze missie luidt dan
ook: het 4e Gymnasium wil eigentijds gymnasiaal leren toegankelijk maken voor
iedereen met een VWO-advies.
Bij het schrijven van het schoolplan zijn de ouderraad en de leerlingenraad steeds betrokken
geweest. Ook de MR heeft veelvuldig hierover gesproken, waar ook twee ouders en twee
leerlingen in zitten. Natuurlijk vinden we het fijn om ook van u reacties te krijgen op het
nieuwe schoolplan. We zullen samen met de ouderraad bekijken hoe we dit op een goede
manier kunnen organiseren.

Mededelingen
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 actueel te houden.
U kunt de jaarkalender via onze website aanklikken.

Inschrijven ouderavonden 16 en 18 januari 2018
Zoals u waarschijnlijk in de jaaragenda al heeft gezien, staan op dinsdag 16 en donderdag 18
januari a.s. twee ouderspreekavonden gepland n.a.v. de rapporten.
Op 8 januari zult u hier via de mail meer informatie over ontvangen, alsook over de wijze
waarop u zich hiervoor kunt aanmelden.
Let wel: alleen ouder 1 uit onze administratie krijgt een uitnodiging, let dus goed op uw
mailbox.
Check en verbeter eventueel uw e-mailadres in Magister (ouders hebben schrijfrechten op hun
e-mailadres!)

Verwerking ouderbijdragen via nieuw systeem: Wiscollect
Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal de werkwijze bij de facturatie van de ouderbijdrage
veranderen. Het 4e Gymnasium gaat gebruik maken van de service van Wis Collect, een
bedrijf dat software levert waardoor het facturatieproces voor zowel ouder/verzorger, als voor
de school makkelijker wordt.
Tot en met het schooljaar 2017-2018 loopt de ouderbijdrage via OSZG te Haarlem. Zij zullen
ook voor de eindafrekening van dit schooljaar zorgdragen.
Vanaf januari 2018 starten wij op de administratie al met Wis Collect door de kosten die
buiten de ouderbijdrage vallen via dit systeem te factureren. Dit betreft o.a. de skireis,
profielreis, Delf/Cambridge examens en de huiswerkgroep.
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U kunt dus vanaf januari 2018 facturen per e-mail ontvangen met daarbij een
introductiefilmpje van Wis Collect. In deze e-mail staat een link naar uw persoonlijke
omgeving.
In deze omgeving ziet u de facturen staan die betrekking hebben op uw kind. Indien u
meerdere kinderen op het 4e Gymnasium heeft, dan ziet u de facturen van al uw kinderen.
Deze kunt u binnen Wis Collect direct via i-Deal voldoen.
In de loop van dit schooljaar zullen wij u uitgebreider informeren over het proces van de
ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd via de mail contact opnemen met Habiba Baadoudi,
h.baadoudi@het4e.nl of met Liset de Jong, l.dejong@het4e.nl

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
beschikken over de correcte gegevens, door u aan ons aangeleverd. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk om alle wijzigingen aan ons door te geven. Adreswijzigingen, telefoonnummers etc.
kunt u doorgeven 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 van Magister. Vervolgens kunt u in Magister zelf controleren of wij het
juiste email in ons systeem hebben staan.
Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw medewerking.

Personele mededelingen
In februari zal Roosmarijn Pel met zwangerschapsverlof gaan. Machteld de Vletter is
inmiddels bevallen van een prachtige dochter met de naam Suze! Zij zal binnenkort
weer les komen geven.
Aangezien dit invloed kan hebben op van wie uw zoon/dochter les krijgt, zult u hierover meer
informatie ontvangen in het nieuwe jaar.

Ouderparticipatie: cursus voor ouders eersteklassers door Sezer
Ouders en docenten (en ondersteunend personeel op school) zijn samen verantwoordelijk
voor de schoolprestaties van kinderen. Zowel op school als thuis hebben kinderen begeleiding
nodig om tot goede resultaten te kunnen komen. Het begeleiden van een moeilijk te
motiveren kind kan een zware taak zijn voor ouders. Kinderen weten het vaak beter en willen
zo min mogelijk bemoeienis van ouders wanneer het om schoolzaken gaat. Toch wordt van
ouders verwacht dat zij hun kind steunen, stimuleren, motiveren en inspireren.
De gemeente Amsterdam is met een pilot gestart in samenwerking met Sezer en vier
gymnasia: Sint Ignatiusgymnasium, het 4e Gymnasium, het Cygnus Gymnasium en het
Vossius Gymnasium. Met het Barlaeus Gymnasium als penvoerder ondersteunt Sezer ouders
bij het begeleiden van hun zoon of dochter. Door gebruik te maken van het subsidieaanbod
van de gemeente Amsterdam kan deze cursus kosteloos aangeboden worden voor een
beperkt aantal ouders. Ook onze school doet hier aan mee met drie groepen ouders van onze
eersteklassers.
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De trainingscyclus bestaat uit 8 avondbijeenkomsten van ieder twee uur. Deze zijn
opgebouwd rond vier belangrijke vaardigheden: Steunen, Stimuleren, Inspireren en Motiveren
(SSIM), naar de theorieën van universiteitshoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles. SSIM is
essentieel voor het begeleiden van kinderen van kind naar volwassenheid. Tijdens de
trainingen krijgen ouders inzichten en vaardigheden aangereikt met SSIM als rode draad.
De ervaringen vorig jaar met twee groepen ouders waren bij ons positief, vandaar dat we
deze cursus opnieuw, met medewerking van de Ouderraad, in dit schooljaar aanbieden, en nu
voor drie groepen ouders.

Sponsoring voor een goed doel bij het schaatsen, een initiatief van de
leerlingenraad
Aanstaande vrijdag 22 december is het weer tijd voor onze jaarafsluiting met schaatsen op de
Jaap Eden baan. Wij, de leerlingen van het 4e, vervolgen de jaarlijkse traditie om voor een
goed doel te schaatsen. Dit jaar schaatsen wij voor de stichting Fondwa. Stichting Fondwa is
een stichting die geld inzamelt om kinderen in Haïti een kans te geven om naar school te
gaan. De stichting heeft een school gebouwd in Haïti en zorgt ervoor dat de schoolkinderen
van alle behoeften voorzien zijn om zonder problemen naar school te gaan. De oom van Tess
(lid van de leerlingenraad) is één van de oprichters van deze stichting. Hierdoor kon de
leerlingenraad makkelijk in contact komen met de stichting.
De eerste- en tweedeklassers hebben hier al voldoende informatie over gekregen van de
leerlingenraadleden: Tess, Imani en Ikram. Deze klassen zijn ook verplicht deel te nemen aan
het sponsorschaatsen. De andere klassen, die uiteraard ook komen schaatsen, zijn natuurlijk
van harte welkom met hun bijdrage. De stichting is blij met onze bijdrage aan hun goede doel.
Wij hopen zoveel mogelijk geld op te halen om ook die kinderen in Haïti, waarvan de ouders
heel hard werken, maar zich het onderwijs voor hun kinderen toch niet kunnen veroorloven,
de kans te geven om naar school te kunnen gaan.

Dank voor uw medewerking, de leerlingenraad

Bericht van de ouderraad
Als ouderraad begonnen we dit schooljaar feestelijk, met de officiële aanbieding van het
cadeau van de ouders voor de nieuwe school: het planetarium! De docenten en de
leerlingenraad kregen in de vorm van een minicollege meteen een klein voorproefje van de
veelbelovende mogelijkheden van dit bijzondere cadeau.
De ouderraad droeg begin 2017 bij aan de kosten voor een bijzondere cursus voor ouders uit
de eerste jaarlaag. Deze cursus bestaat uit trainingen en begeleiding om ouders te helpen bij
het ondersteunen van hun kind(eren) bij hun studie. Ook op dit moment wordt deze cursus
weer gegeven.
Ook is de ouderraad de afgelopen periode weer een aantal keren gevraagd om inbreng in de
communicatie van de school met de ouders over allerlei onderwerpen, zoals mobiele telefoons
in de klas en toestemming voor het gebruik van video- en fotomateriaal. De ouderraad is op
meerdere momenten door de schoolleiding geraadpleegd bij de totstandkoming van het
schoolplan 2018-2022.
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Tijdens de ouderavonden van de verschillende jaarlagen hebben we de ouderraad onder de
aandacht gebracht. We vonden het erg positief dat er op alle avonden veel betrokken ouders
aanwezig waren. Onze oproep voor nieuwe leden van de ouderraad heeft ertoe geleid dat we
onze gelederen met vier leden konden uitbreiden.
En ten slotte willen we u informeren over de nieuwe datum voor de algemene ouderavond.
Deze wordt gehouden op donderdag 15 februari 2018. In plaats van een avond waar één
thema centraal staat, worden op deze avond verschillende workshops aangeboden over
uiteenlopende onderwerpen. Ook zal er ruimte zijn om andere ouders te ontmoeten. We
zullen u nog nader informeren over het programma.

We wensen iedereen ontspannen en gezellige feestdagen en een mooi begin van 2018!
Corine Sonke (voorzitter), Arnoud van Thiel (secretaris), Eliane Dosker (MR), Bruno Emans,
Menno Gmelig Meijling, Martine Jansen (vice-voorzitter), Yardeen Roos, Elien ten Broeke,
Ingeborg Galama, Antje van Oostrom (MR), Anne Vollaard en Huub van Zwieten

Tot slot
Dan rest mij nog u een heel fijne vakantie toe te wensen, met veel warmte en gezelligheid
tijdens de feestdagen met allen die u dierbaar zijn.
Ik hoop iedereen gezond en uitgerust weer terug te zien in het nieuwe jaar.
Namens alle medewerkers van het 4e Gymnasium, fijne feestdagen

Hetty Mulder
rector
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(Ontwerp van onze leerling Doede Koomans uit klas 1A)

De Schoolleiding van het 4e Gymnasium wenst u fijne feestdagen en een goed
nieuwjaar!

Hetty, Antoinette, Jeroen
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