Amsterdam, 26 april 2018

Nieuwsbrief nummer 7 voor ouders en verzorgers

Van de Rector
Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen,
Dit is het zevende exemplaar van de nieuwsbrief voor ouders en verzorgers sinds wij met dit
bulletin begonnen zijn. De meivakantie staat voor de deur en het schooljaar vliegt om. Na de
meivakantie beginnen de eindexamens alweer en werken we toe naar het einde van het
schooljaar, en dat kost nog heel veel energie en inspanning, niet alleen van de leerlingen.
Ook de afgelopen tijd hebben we niet stil gezeten. In een vorige nieuwsbrief kondigden wij u
aan dat afgelopen januari ons nieuwe Schoolplan voor vier jaar in werking is getreden. De
definitieve en mooi opgemaakte versie kunt u inmiddels terugvinden en inzien op onze
website https://www.het4egymnasium.nl/fileadmin/het4egymnasium/documenten/PDF_algemeen/DEF-Schoolplan-4egym-2018-22_.pdf.
Als u daar vragen over heeft dan horen wij dat graag.
Een van de speerpunten uit dit schoolplan is dat wij met elkaar hebben uitgesproken dat we
van een cijfercultuur naar een feedback cultuur willen veranderen de komende vier jaar. Dat
betekent dat we voor en met de leerlingen naar meer formatief ingericht onderwijs willen,
formatieve evaluatie en met twee Engelse termen “responsive learning” en “responsive
teaching”. Daar ging ook één van de workshops tijdens de algemene ouderavond over en
wellicht heeft u uw kind er ook al over gehoord thuis. We zullen u daar verder over op de
hoogte houden.
Dit streven betekent echter ook dat wij zelf naar een feedbackcultuur willen in het
professioneel met elkaar omgaan. We willen de gewenste cultuur ook met elkaar vóórleven
aan onze leerlingen. Mede daardoor zitten wij midden in gesprekken over de basiswaarden
van onze school, om nog helderder te krijgen waar wij met elkaar voor staan, en van waaruit
wij elkaar dan feedback geven en vragen. Daarnaast zijn we ook bezig dit beter te leren, want
feedback geven, vragen en ontvangen is een vaardigheid, bijna een kunst.
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NB: de foto’s bij deze nieuwsbrief zijn van onze toneelvoorstelling “Mehmet” en van het Open Podium.

Dan even iets heel anders. Sinds dit jaar maakt onze school volledig deel uit van Esprit
Scholen en is de samenwerkingsovereenkomst met de OSZG beëindigd. Dit betekent dat wij
over gaan stappen naar een ander systeem van het innen en verwerken van de
ouderbijdragen. Dat systeem heet Wis Collect en als uw kind mee is geweest met de Skireis
of de Profielreis, dan heeft u al kennis gemaakt met dit systeem. Behalve de naam is er nog
iets helemaal nieuw voor u in dit nieuwe systeem. De ouderbijdragen worden per jaar en per
jaarlaag geïnd op basis van de werkelijke kosten van een jaarlaag en er wordt alleen nog
gespaard voor de grote reizen (MVT en Rome). Er is dus geen sprake meer van een compleet
rekening-courant systeem. Wat u hiervan merkt is dat er na de meivakantie per leerling een
stand wordt opgemaakt van uw huidige saldo, en dat dit saldo (indien positief uiteraard)
wordt overgezet naar uw persoonlijke spaarbudget in het nieuwe systeem. Wat volgend jaar
ook nieuw zal zijn is dat de ouderbijdragen per jaar verschillend zullen zijn (in verband met de
variabele kosten van een jaarlaag) en dat er per jaarlaag afgerekend wordt. U krijgt deze keer
allemaal voor de zomervakantie een nieuwe brief van ons met alle uitleg en specificaties er in.
De uitleg in deze nieuwsbrief is bedoeld als eerste informatie over de op handen zijnde
veranderingen. De Ouderraad is op de hoogte van dit traject. Als er op dit moment al vragen
zijn, kunt u altijd contact met mij opnemen.
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En dan nog een heuglijk feit: op dinsdag 17 april jl. mocht onze school de Gouden Schaal van
het Voedingscentrum in ontvangst nemen voor onze Gezonde Schoolkantine. Het heeft even
geduurd omdat we het heel grondig hadden aangepakt. Een werkgroep heeft namelijk samen
met de leerlingenraad een uitgebreide enquête gehouden onder de leerlingen om de
behoeften goed te peilen. Daarna moesten de uitkomsten in overeenstemming gebracht
worden met het aanbod, ook met dat van de automaten. Dat lijkt eenvoudiger dan het is,
omdat er echt tot op de grammen naar hoeveelheden suiker en zout gekeken wordt door het
Voedingscentrum. Dankzij de medewerking van onze cateraar Rob en onze onvolprezen Fien is
het toch allemaal gelukt en het resultaat ziet u hieronder op de foto.

Rest mij u allen een fijne meivakantie toe te wensen en dan op naar de laatste periode van dit
schooljaar.
Hetty Mulder, rector
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Van de afdelingsleiders
Inschrijvingen klas 1 voor het schooljaar 2018-2019
Na de druk bezochte Open Dagen in februari hebben zich 225 leerlingen van groep 8
ingeschreven op het 4e met onze school als eerste keuze. Vanzelfsprekend zijn we blij met
deze grote belangstelling, maar omdat we komend schooljaar maar 140 plaatsen beschikbaar
hebben, hebben we dus toch ook een groot aantal kinderen teleur moeten stellen. Voor de
volledigheid: 166 leerlingen van groep 8 hadden het 4e als tweede keuze, 137 leerlingen als
derde keuze en die getallen liepen zo gestaag nog even door.
Woensdag 5 april hebben alle kinderen van groep 8 gehoord op welke school ze zijn ingeloot.
Van de 140 geplaatste kinderen is voor 135 leerlingen het 4e Gymnasium de eerste keuze,
voor de overige 5 is de school de tweede keuze. We kunnen dus een enthousiaste club nieuwe
eersteklassers verwachten volgend jaar!
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Over de eindexamens
Op 14 mei beginnen 124 van onze leerlingen aan de eindexamens. Daarnaast doen zes
leerlingen uit leerjaar 5 vervroegd examen Engels en leggen vier leerlingen uit leerjaar 3 al het
eindexamen Filosofie af. Het eerste examen is niet zoals andere jaren Nederlands maar onze
leerlingen mogen om 13.30 uur meteen aan de slag met Wiskunde, het laatste examen voor
onze school is Russisch op dinsdag 29 mei. De eindexamens eindigen op 29 mei, waarna voor
de leerlingen het wachten begint op de uitslag. Deze zal komen op woensdag 13 juni, in de
middag. Daarna is er nog de periode van het tweede tijdvak voor herkansingen en inhalers.
Op 10 juli is de diploma-uitreiking, met het ceremoniële gedeelte in het Amsterdam theater,
en daarna een borrel op school. We hopen natuurlijk dat al onze leerlingen dan geslaagd
zullen zijn! We wensen de leerlingen en hun ouders veel succes toe in deze (in)spannende
tijd.

Verzuimbeleid
Belangrijke mededeling
Vanaf 14 mei, meteen de maandag na de meivakantie, gaan wij voor alle verzuimmeldingen
gebruik maken van het mailadres: verzuim@het4e.nl.
Door dit mailadres te gebruiken kunnen we sneller en overzichtelijker werken in de registratie
van afwezigheid en verzuim.
Daardoor kunnen wij beter zicht houden op de aan- en afwezigheid van onze leerlingen en
beter verantwoording hierover afleggen aan de daartoe bevoegde instanties.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om vanaf de vakantie alle mails rondom verzuim naar dit
mailadres te sturen.
Dit betreft dus alle meldingen van ziekte (en weer beter meldingen), afwezigheid,
tandartsbezoek, artsbezoek en alle andere vormen van absentie.
Voor het aanvragen van bijzonder verlof blijft de gebruikelijke procedure, met het
aanvraagformulier van de afdeling leerplicht van de gemeente Amsterdam van kracht.
Wij vertrouwen op uw medewerking.
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Het 4e gymnasium Filmschool

Isabelle Hart en Anne Lut winnen prijs op filmfestival in Spanje
Van 12 tot en met 14 april bezochten 6e klassers Isabelle Hart en Anne Lut samen met
filmdocent Malu Sanders het International Youth Filmfestival Plasencia Encorto te Plasencia,
Spanje. Aldaar hebben zij de films van de deelnemende scholieren en studenten bekeken en
filmworkshops gevolgd. Naast het filmprogramma hebben ze ook Cáceres bezocht, een stad
die op de werelderfgoedlijst staat vanwege de middeleeuwse gebouwen met islamitische,
romaanse en gotische invloeden.
Op zaterdagavond vond de prijsuitreiking plaats van zowel het jeugdfilmfestival als het
professionele filmfestival. Isabelle en Anne mochten daar de prijs voor het beste camerawerk
in ontvangst nemen voor hun film Le Temps de L’Amour.

Isabelle Hart (l) en Anne Lut uit klas 6 enkele momenten na het winnen van de prijs voor
beste camerawerk (premio a la mejor fotografía) op het filmfestival in Plasencia.
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Indrukwekkende prestatie: Tycho Melles wint Goud

Ons bereikte vanuit Servië een bijzonder bericht. Begeleider Sven Aerts, één van onze
docenten, werd gebeld door eindexamenkandidaat Tycho Melles vanuit Servië. Tycho was
daar op uitnodiging van de Jan Kommandeurprijs, als deelnemer aan de International
Conference of Young Scientists Belgrado 2018, waar scholieren met de beste werkstukken van
over de hele wereld (lees: Europa, Rusland en het verre Oosten) uitgenodigd worden deze te
presenteren en vragen van een wetenschappelijke jury te beantwoorden voor het publiek.
Tycho vertelde aan Sven dat men hem hele pittige vragen had gesteld en dat hij geen idee
had of dat nu een slecht of goed teken was.
Dat laatste bleek het geval: hij won Goud in de categorie Computer Science and Engineering,
een topprestatie!
Tycho won met zijn profielwerkstuk eveneens de Eerste Prijs INESPO, uit 34 genomineerden,
wat hem in een mei 2019 geplande, betaalde, deelname aan Intel ISEF in Phoenix Arizona
oplevert.
Wij feliciteren Tycho van harte met deze bijzondere prestaties. Wij zijn enorm trots op hem,
en op zijn begeleider Sven, die weer gedaan heeft waar hij heel goed in is, namelijk het
allerbeste uit onze talentvolle leerlingen halen.
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Mededelingen voor ouders/verzorgers
Belangrijke data (onder voorbehoud)
Omdat wij regelmatig vragen krijgen over belangrijke data in onze jaaragenda, zetten wij ze
hier nog maar even voor u op een rij.
14 mei:
15 mei:
21 mei:
23 t/m 25 mei:
23 mei:
12 juni:
13 juni:
18 t/m 21 juni:
18 t/m 21 juni:
29 juni:
4 en 5 juli:
10 juli:
9 t/m 12 juli:
16, 17 en 18 juli:
20 juli:

start centrale eindexamens (CE)
klas 1 naar Waterland
vrij i.v.m. 2e Pinksterdag
profielreizen klas 5
klas 3 excursie Paleis op de Dam
atletiek- en softbaltoernooi
verkort rooster i.v.m. de uitslag van het CE
klas 1E en 2E FLE profielreis
centrale examens tweede tijdvak
uitslag centrale examens
projectdagen
diploma-uitreiking vanaf 12.30 uur
inhaalmomenten en herkansingen, vanaf vandaag geen lessen meer
boeken inleveren
rapporten ophalen
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Personele mededelingen
Onze docente Nederlands, Roosmarijn Pel, is bevallen van een prachtige zoon, Louis, en zij zal
eind juni haar werkzaamheden weer hervatten.

Van de Ouderraad
In februari vond de algemene ouderavond plaats, dit keer in nieuwe stijl. Voorheen stond op
deze avond één thema centraal, maar deze keer werden verschillende workshops aangeboden
over uiteenlopende onderwerpen. Ook was er gelegenheid om andere ouders te ontmoeten.
We kijken terug op een geslaagde avond met een goede opkomst en positieve reacties!
De workshop van de GGD over alcohol, uitgaansdrugs en pubers was zelfs zo populair dat we
helaas ouders hebben moeten teleurstellen. Dat vinden we jammer. Daarom proberen we
(alleen) deze workshop nog een keer te organiseren op een avond in juni. Zodra hier meer
over bekend is zullen wij u informeren.
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Op een ander punt is de ouderraad ook trots. Onlangs heeft de school een speciale schaal in
ontvangst genomen: onze kantine voldoet nu aan de gouden standaard van het
Voedingscentrum voor een gezonde schoolkantine. Dat is een mooie prestatie van iedereen op
school die zich hiervoor heeft ingezet! We merken dat veel ouders dit belangrijk vinden en zijn
blij dat het is gelukt om deze standaard te halen.

Corine Sonke, Arnoud van Thiel, Eliane Dosker, Bruno Emans, Menno Gmelig Meijling, Martine
Jansen, Yardeen Roos, Elien ten Broeke, Ingeborg Galama, Antje van Oostrom, Anne Vollaard
en Huub van Zwieten

Fijne vakantie allemaal!
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