Amsterdam, juli 2017

Nieuwsbrief nummer 8 voor ouders en verzorgers

Van de Rector
Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen,
Dit is het achtste 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.
In deze nieuwsbrief vindt u, in volgorde, informatie over formatieve evaluatie, toetsweken en
herkansingsregeling, de nieuwe regeling rond de ouderbijdragen, het Esprit brede project Taal
naar Keuze, onze nieuwe eersteklassers, de eindexamens van dit jaar, mededelingen voor de
ouders/verzorgers, personele wijzigingen en informatie van de Ouderraad.
We beginnen met nieuws van het onderwijskundige front. We hebben u hier al eerder over
geïnformeerd, en er is ook een workshop voor ouders/verzorgers over geweest op de laatste
algemene ouderavond van de Ouderraad. Ik heb het over formatieve evaluatie, ofwel
“responsive learning & teaching”. We willen op onze school graag van een cijfercultuur naar
een feedbackcultuur, omdat we menen (en daarin ondersteund worden door wetenschappelijk
en praktisch onderzoek) dat leerlingen meer en beter leren van goede feedback dan van
cijferdruk. We willen daarom meer formatief gaan werken, en minder jaarlaagbrede toetsen
gaan geven komend schooljaar en die ook niet meer tijdens lessen gaan afnemen. Wij zullen
komend schooljaar gaan werken met vier toetsweken per jaar (in jaarlaag 6 met drie
toetsweken). Buiten de toetsweken zullen er géén jaarlaagbrede, schriftelijke toetsen meer
worden afgenomen. In de anderhalve week vóór en halve week ná een toetsweek zijn er geen
andere toetsen of inlevermomenten, uitgezonderd rondom de allerlaatste toetsweek. Door het
werken met toetsweken zal het aantal toetsen in een jaarlaag afnemen en de toetsdruk dus
lager worden. Door het werken met vier toetsweken in plaats van drie zal de toetsdruk in de
jaarlagen 5 en 6 bovendien ook afnemen. In plaats van deze toetsen zullen we meer en meer
gaan werken met alternatieve manieren om leerlingen feedback te geven op het leerproces,
bijvoorbeeld door een meer formatieve manier van werken. Dit zal op een gegeven moment
ook consequenties hebben voor onze overgangsnormen. Daar zullen we u en de leerlingen
uiteraard tijdig over informeren. O
 p het eindrapport van uw zoon of dochter staan op dit
moment soms al kolommen, bedoeld voor "formatieve beoordeling". Die kolommen worden op
dit moment nog lang niet voor elk vak en elke jaarlaag ingevuld. Ze staan echter al wel op
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het rapport, ter voorbereiding op komende jaren. Het is op dit moment nog niet mogelijk om
op het rapport ook te vermelden waar de formatieve beoordeling voor is. Daarvoor moet
Magister komend jaar nog beter ingericht worden. Onze excuses voor de verwarring die deze
kolommen wellicht oproepen. Ons systeem is “under construction” zoals dat zo mooi heet.
Er verandert ook iets in de herkansingsregeling. Herkansingen zijn bedoeld voor echte black
outs, voor die onvoorziene omstandigheden waarin een leerling echt minder laat zien dan hij
of zij waard is. Maar onze ervaring is dat herkansingen hier niet altijd voor gebruikt werden.
Daarom passen wij onze herkansingsregeling aan. Voor de jaarlagen 4, 5 en 6 is er gedurende
het schooljaar geen mogelijkheid om PTA’s te herkansen. Dit kan alleen op de speciale
herkansingsdagen, aan het eind van het schooljaar (in leerjaar 6 zal dit vlak na de derde
toetsweek zijn). In jaarlaag 4 mag een leerling één werk herkansen, in jaarlagen 5 en 6 in
totaal drie. Als een leerling werk moet inhalen (bijvoorbeeld vanwege ziekte op de dag van
reguliere afname van een PTA) gaat dat ten koste van een herkansingsmogelijkheid. Elke
leerling behoudt altijd het recht op één herkansing, ongeacht het aantal PTA’s dat er
ingehaald moeten worden. Deze nieuwe regeling biedt leerlingen de mogelijkheid om
herkansingen aan het einde van het schooljaar in te zetten waar ze echt noodzakelijk zijn, alle
cijfers overziend.
Dan nog wat informatie van geheel andere aard. Ik heb u eerder dit jaar reeds gemeld dat wij
voor de inning van de ouderbijdragen over gaan stappen naar een ander systeem, onder de
naam Wis Collect. We hebben ook, samen met de Ouderraad, de ouderbijdragen tegen het
licht gehouden en dit alles heeft geresulteerd in een nieuwe brief voor ouders en verzorgers,
met nieuwe bedragen, en hopelijk een nog betere toelichting. U ontvangt die brief en die
informatie als bijlage bij dit nieuwsbulletin. Als u hier vragen of opmerkingen over heeft, kunt
u mij altijd mailen: h.mulder@het4e.nl. De ouders/verzorgers van onze nieuwe eersteklassers
hebben de brief al ontvangen bij de introductie-materialen.

Taal naar Keuze
U heeft natuurlijk al gehoord van dit mooie project en wellicht heeft uw kind vorig jaar al
deelgenomen of zich nu reeds ingeschreven voor volgend jaar om één van de zes aangeboden
talen (Chinees, Turks, Arabisch, Spaans, Italiaans en Russisch) te gaan leren. De lessen
starten weer in september. Vorig schooljaar hebben zo’n 250 leerlingen deelgenomen aan Taal
naar Keuze, waarvan ruim 50 van onze school. Zij hebben aan het eind van het jaar een mooi
certificaat in ontvangst genomen. Alle tweede tot en met vijfdejaars kunnen zich opnieuw
aanmelden voor komend schooljaar. We laten de nieuwe eersteklassers eerst even aan de
nieuwe school wennen, maar ook zij kunnen zich later dit jaar gaan inschrijven als ze dat
willen. Er komt voor hen een tweede instroommoment in februari. De talen die op onze locatie
gegeven gaan worden zijn: Chinees, Arabisch, Spaans en Italiaans. De lessen zijn op
woensdag en donderdagmiddag van 15.45 tot 17.30 uur. Meer informatie kunt u vinden op
www.taalnaarkeuze.nl
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Nieuwe leerlingen
Wij zijn heel blij dat wij in het nieuwe schooljaar maar liefst 144 nieuwe eersteklassers mogen
ontvangen. Dit betekent dat wij komend schooljaar zullen starten met vijf eerste klassen. De
klassen hebben al kennis gemaakt met elkaar, met hun mentor en met de juniorbegeleiders
op een woensdag eind juni. Het wordt weer een mooie club nieuwe leerlingen.
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Over de eindexamens
Dit jaar zijn 105 leerlingen geslaagd voor het eindexamen, van de 121 kandidaten. Van de
geslaagden behaalden 9 leerlingen het officiële landelijke judicium “Cum Laude” dat ook
officieel op hun diploma vermeld staat. Eén leerling had zelfs een negen gemiddeld en geen
enkel cijfer lager dan een acht, wat hem het predicaat ‘Summa cum laude” opleverde. Tot slot
nog de vermelding dat er dit jaar voor de tweede keer vijf leerlingen geslaagd zijn voor het
Honours Programma (HPG) van de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG), een stichting
van alle categorale gymnasia in Nederland waar wij bij aangesloten zijn. Wij zijn blij met deze
resultaten.
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Mededelingen voor ouders/verzorgers
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.
Voor de jaarkalender kunt u gebruik maken van deze link:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=het4e.nl_g57s5tnveuhj2q6bos7mscmnj4%4
0group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
U kunt de jaarkalender ook via onze website aanklikken:
https://www.het4egymnasium.nl/home/

Start nieuw schooljaar: 1e week

Schema ophalen boeken:
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Maandag 3 september: Klas 5 van 09.00 -12.00
* Klas 6 van 13.00 uur -16.00
Dinsdag 4 september: Klas 2 - 3 van 09.00 -12.00 * Klas 4 van 13.00 uur -16.00
Woensdag 5 september: Klas 1 van 09.00 - 12.00 * Klas 2 van 13.00 uur -16.00
Woensdag 5 september:

klas1 introductiedagen
Klas 2: zomerkamp (brief reeds verzonden)
Klas 3 t/m 6 eerste lesdag.

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 m.b.t. adres en/of email schriftelijk
aan ons door te geven. U kunt dit doen via de website- tabblad "praktisch", daar vindt u het
formulier om uw wijzigingen door te geven. 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

Zij die ons gaan verlaten:
Patrick Nieuwenhuyse (Klassieke Talen)
Arjan Miedema (Biologie)
René Wagenaar (Wiskunde)
Simone Koster (Frans)
Rosa van Gool (Klassieke Talen)
Meta Niessing (Frans, ivm vervroegd pensioen)
Marit van Huystee (tijdelijke vervanging Nederlands)
Marijke Hamerling (tijdelijke vervanging Beeldende Vorming)
Evert Glebbeek (tijdelijke vervanging Natuurkunde)

Wij wensen hen veel succes en geluk in hun verdere leven en carrière!

Nieuwe medewerkers:
Wij mogen volgend schooljaar 10 nieuwe collega's welkom heten en we zijn heel blij dat zij
voor onze school gekozen hebben:
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Margot de Kort (Frans)
Ronald Vonhof (Geschiedenis)
Fred Voss (Film)
Mirjam van den Berg (Biologie)
Pieterjan Zijlstra (Klassieke Talen)
Edgar Pasma (Klassieke Talen)
Esben Zeegers (Biologie)
Jaap Goudriaan (Wiskunde)
Anna Thijs (Frans)
Mario Elderkamp (Aardrijkskunde)
Bas Dijt (Engels)

Bericht van de ouderraad
De laatste periode voor de zomervakantie is een drukke en spannende periode. In deze
periode hebben wij als ouderraad de afternoon tea aangeboden aan de examenleerlingen. Het
is inmiddels een traditie om een afternoon tea te organiseren voor alle eindexamenleerlingen
wanneer zij de dag na de uitslag naar school komen om hun cijferlijst te ondertekenen. Ook
dit jaar was dit weer zeer geslaagd.
Een andere traditie is dat er van alle eindexamenleerlingen levensgrote foto’s worden
gemaakt. Deze worden in school opgehangen en “onthuld” tijdens de borrel na de
diploma-uitreiking. Dat is een indrukwekkend en prachtig gezicht. Ook dit jaar konden we
weer rekenen op de hulp van ouders bij het ophangen van de posters. Dank daarvoor.
Met een financiële bijdrage vanuit het 4e fonds hebben een aantal examenleerlingen een mooi
jaarboek gemaakt, dat een blijvende herinnering is aan hun tijd op het 4e.
In juni tenslotte, is er een extra ouderavond geweest over alcohol en drugs voor ouders van
leerlingen uit de onderbouw. Met een opkomst van ongeveer 70 ouders die zeer betrokken en
enthousiast meededen bij deze interactieve avond was dit een geslaagde avond. We merken
dat dit onderwerp de aandacht van ouders heeft en zijn van plan daar ook volgend jaar
aandacht aan te blijven besteden.
Maar eerst wensen wij iedereen een mooie en ontspannen zomervakantie toe!
Elien ten Broeke, Eliane Dosker, Bruno Emans, Ingeborg Galama, Menno Gmelig Meijling,
Martine Jansen, Antje van Oostrom, Yardeen Roos, Arnoud van Thiel, Anne Vollaard, Huub
van Zwieten en Corine Sonke
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Tot slot
Dan rest mij nog u een heel fijne vakantie toe te wensen, met veel rust, zon en gezellige
momenten en veel tijd met uw kinderen.
Ik hoop iedereen gezond en uitgerust weer terug te zien voor het nieuwe schooljaar.

Namens alle medewerkers van het 4e Gymnasium, prettige vakantie!

Hetty Mulder
rector
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