Amsterdam, december 2018

Nieuwsbrief nummer 9 voor ouders en verzorgers

Van de Rector
Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen,
Dit is het negende 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 een vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over een belangrijk uitgangspunt uit ons
Schoolplan: een ontwikkeling van een cijfercultuur naar een feedbackcultuur op onze school.
Wij zien het geven van feedback als belangrijkste mechanisme om het leren te bevorderen.
Formatief werken gaat niet alleen over minder cijfers geven maar vooral ook over doelgericht
leren op basis van feedback. Maar minder toetsen of je iets al kunt en minder (snel) cijfers
geven hoort wel bij onze ontwikkeling in de richting van een feedbackcultuur.
We kondigden daarom al eerder aan dat wij 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, persoonlijke gegevens over jezelf kunnen
verstrekken in en 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.
Een aantal weken geleden heeft de MR ingestemd met het aanpassen van onze
overgangsregels, zodat bepaalde formatieve eisen ook meegenomen kunnen worden voor de
overgang. We noemen deze eisen “overgangsvoorwaarden”. De ouders/verzorgers van
leerlingen in de jaarlagen 1 t/m 4 hebben hierover een brief ontvangen en er is al een
informatieavond over het onderwerp overgangsnormen geweest.

https://www.het4egymnasium.nl/fileadmin/het4e-gymnasium/documenten/PDF1819/Overgangsnormen_2018-2019.pdf
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In deze nieuwsbrief hecht ik eraan u te laten weten dat wij bij dit proces niet over één nacht
ijs zijn gegaan en ook niet zullen gaan, en dat we deze verandering heel geleidelijk verder
zullen invoeren.
Voor dit schooljaar mogen de drie vakken die vorig jaar met succes een pilot hebben
uitgevoerd overgangsvoorwaarden hanteren bij de overgang, naast cijfers en de genoemde
handelingsdelen die we al hadden. Andere secties en veel collega’s zijn zich op dit moment
aan het professionaliseren op het gebied van formatief werken. Zo zijn er op dit moment maar
liefst drie professionele leergemeenschappen (PLG’s) van elk zo’n 15 collega’s actief in onze
school met dit onderwerp bezig. Formatief werken staat ook op de agenda van elk
sectiegesprek met de schoolleiding en het is een punt van aandacht in de
functioneringsgesprekken.
Belangrijk onderwerp van gesprek in onze school is daarbij uiteraard ook hoe wij de feedback,
die wij aan onze leerlingen geven registreren en zichtbaar maken voor u, in uw rol als
ouder/verzorger. U zult in Magister zien dat we daarvoor samen op zoek zijn naar de beste
manier. Het is in ieder geval de bedoeling dat alle leerlingen in april 2019, dus ruim op tijd
voor de overgang, te horen krijgen of ze op niveau zijn om over te gaan voor een vak. Dan is
er nog ruim voldoende tijd om voor eind juni de eventuele “reparatieactiviteiten” te verrichten,
zodat niemand aan het eind van het jaar voor verrassingen komt te staan.
Tot slot wil ik u nog melden dat wij in het voorjaar ook al gaan oefenen met de
docentenvergaderingen, die aan het eind van het jaar gehouden moeten worden, om ook daar
niets aan het toeval over te laten.
Ik hoop u zo enigszins een indruk te hebben kunnen geven van het zorgvuldige proces waar
wij in onze school mee bezig zijn.
Tijdens de informatieavond op 13 december jl. zijn er ook relevante vragen door
ouders/verzorgers gesteld. Voor die Q&A (questions and answers) verwijs ik u naar onze
website.

https://www.het4egymnasium.nl/fileadmin/het4e-gymnasium/documenten/PDF1819/Overgangsnormen_presentatie_voor_ouders_2018.pdf

Hetty Mulder, rector
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Muzieksalon
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Open Dagen
Het is bijna 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 31 januari van 19.00 uur
tot 22.00 uur en op zaterdag 2 februari van 10.00 tot 13.00 uur.
De lesjesmiddag zal plaatsvinden op donderdag 7 februari van 13:45 tot 16:00.

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.
U kunt de jaarkalender via onze website aanklikken.
Check en verbeter eventueel uw e-mailadres in Magister (ouders/verzorgers 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.
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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 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
Annemart Somers en Marieke Beentjes gaan met ingang van het 2e semester met
zwangerschapsverlof. Evelien Hermans komt terug per 2e semester. Muriel Gullit gaat ons
weer verlaten met ingang van het 2e semester.

Oproep van het Samenwerkingsverband
Wij ontvingen van het Samenwerkingsverband VO Amssterdam-Diemen een oproep met een
uitnodiging voor ouders (en leerlingen) om mee te praten over hoe u de begeleiding en zorg
voor onze leerlingen ervaart. Hiervoor worden binnenkort bijeenkomsten belegd door het
SWV. U vindt de informatie hierover in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
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Sinterklaas op het 4E
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Ouderparticipatie: cursus voor ouders eersteklassers door Sezer
Cursus ouderbetrokkenheid: in het nieuwe jaar zullen er 15 eersteklas ouders starten met de
ouderbetrokkenheidcursus o.l.v. de organisatie Sezer. Het is inmiddels het 3e jaar dat wij deze
cursus kunnen aanbieden. De trainingscyclus bestaat uit 12 avondbijeenkomsten van ieder twee
uur. Deze zijn opgebouwd rond vier belangrijke vaardigheden: Steunen, Stimuleren, Inspireren
en Motiveren (SSIM), gebaseerd op de theorie SSIM - Steun Sturing, Inspiratie, Motivatie - van
Neuropsycholoog Jelle Jolles. SSIM helpt ouders in het begeleiden van het kind naar
volwassenheid. Doel van de training is ouders bewust te maken van hun belangrijke rol als
opvoeder, coach, mentor en adviseur. Tijdens deze training wordt kennis aangereikt die ouders
zelf in de praktijk kunnen toepassen. Doel is ouders zo goed mogelijk toe te rusten opdat ze
hun kind op het voortgezet onderwijs en in zijn verdere ontwikkeling zo goed mogelijk kunnen
begeleiden en ondersteunen.

Sponsoring bij het schaatsen voor een goed doel
Wat een jaar!
Bedankt! Want, mede ook dankzij de steun van het 4e Gymnasium, heeft stichting Fondwa een
waanzinnig jaar achter de rug. De nieuwe weg die wij hebben ingeslagen heeft zijn vruchten
afgeworpen. We hebben weer mooie resultaten behaald in Haïti. Graag willen wij u in dit bericht
informeren over wat wij het afgelopen jaar allemaal bereikt hebben.
School Lekol Pero


200 kinderen konden weer een schooljaar
lang lessen volgen.



10 docenten konden, betaald, dag in dag uit
vol passie les geven.



1 directrice heeft namens stichting Fondwa
de dagelijkse leiding.



Alle kinderen konden weer worden voorzien
van het benodigde lesmateriaal.



De toiletten zijn gerenoveerd, zodat de
kinderen weer gebruik kunnen maken van
het sanitair.



In samenwerking met het Rode Kruis is er
een project opgezet waarbij de kinderen
dagelijks worden voorzien van een lunch.



Zonnepanelen voor het computerlokaal van Lekol Pero zijn geïnstalleerd, hierdoor kunnen de kinderen
eindelijk computerles krijgen.



Er is een televisie gekocht met een dvd-speler. Hieraan worden educatieve activiteiten gekoppeld.

Dit jaar haalt Het 4e Gymnasium tijdens het sponsorschaatsen geld op voor Save the Children, een
organisatie die kinderen in nood helpt als gevolg van armoede, rampen en conflicten. Save the
Children werkt in 120 landen met lokale hulpverleners. Zij helpen de meest kwetsbare kinderen ter
wereld met medische zorg, gezonde voeding en een veilige plek. Het 4e Gymnasium haalt geld op voor
de kinderen in Jemen, het armste land in het Midden-Oosten dat geteisterd wordt door burgeroorlog.
Met vriendelijke groeten,
De leerlingenraad
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Bericht van de ouderraad
Traditiegetrouw is het einde van het jaar het moment om terug te blikken. Wij zijn dit
schooljaar begonnen met het namens alle ouders aanbieden van een cadeau aan de
docenten. Dit keer was dat een cartoon van Hein de Kort die hij speciaal voor het 4e heeft
gemaakt en inmiddels een plek heeft gekregen in de docentenkamer.

Tijdens de studiedag in oktober waren ouders van de ouderraad en MR aanwezig en hebben
we actief mee kunnen praten en denken over de nieuwe overgangsnormen. Hierna zijn de
overgangsnormen uitgebreid besproken in de MR. Het resultaat is dat er is besloten om de
nieuwe overgangsnormen voorzichtig en onder voorwaarden in te voeren.
Ook hebben wij in deze eerste periode nagedacht welke punten wij belangrijk vinden om ons
als ouderraad voor in te zetten. Het vervullen van een brugfunctie tussen ouders en school
vinden wij belangrijk, maar ook zouden wij er voor willen zorgen dat ouders onderling meer
met elkaar in gesprek kunnen gaan. De komende periode zullen wij dit concreet gaan maken,
onder andere door verschillende activiteiten voor ouders te organiseren. Tijdens de
beroepenmarkt voor leerlingen uit jaarlaag 3 op 10 januari 2019 zal de eerste mogelijkheid
zijn voor ouders om elkaar te ontmoeten.
Een andere activiteit waar wij mee bezig zijn is de invulling van de algemene ouderavond.
Deze zal plaatsvinden op donderdag 21 maart 2019. Het wordt weer een avond met
verschillende workshops. De datum kunt u alvast noteren, informatie over het programma
volgt.
Tenslotte hebben wij tijdens de ouderavonden aan het begin van het schooljaar een oproep
gedaan voor nieuwe leden. Deze oproep geldt nog steeds. Wilt u ook op een andere manier
betrokken zijn bij de school van uw kind, kom dan eens bij de ouderraad langs! Wij zoeken
met name ouders uit jaarlaag 1 en jaarlaag 4 én een secretaris en penningmeester.
Hele fijne kerstdagen en een goed 2019!

Floor van Bork, Elien ten Broeke, Bruno Emans, Ingeborg Galama, Menno Gmelig Meijling,
Antje van Oostrom, Yardeen Roos, Huub van Zwieten en Corine Sonke
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Vrijwilligers gezocht voor de mediatheek
Het 4e Gymnasium heeft een druk bezochte mediatheek grenzend aan de aula van de school.
Leerlingen komen er om boeken en dvd’s te lenen, huiswerk te maken, projecten voor te
bereiden, onderzoek te doen, films te monteren en nog veel meer.
De mediatheek heeft twee vaste medewerkers die worden bijgestaan door ouders die zich als
vrijwilliger hebben aangemeld. Vrijwilligers houden zich bezig met het invoeren van boeken in
het bibliotheeksysteem, het innemen en uitlenen- of verzorgen van boeken, dvd’s en
camera’s, het op orde houden van de boeken in de kasten en het adviseren van leerlingen.
De afgelopen tijd hebben een paar ouders afscheid genomen als vrijwilliger vanwege
werkzaamheden elders. Met name voor de maandag- en dinsdagmiddag zijn we op zoek naar
versterking van ons team. Als het u leuk lijkt om mee te helpen in de mediatheek, bent u van
harte welkom. In overleg kan er gekeken worden wat voor u geschikte uren zijn. Wanneer u
belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met de mediathecaris Tom Sijtsma:
mediatheek@het4egymnasium.nl.
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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 en mijn collega-schoolleiders Jeroen en
Antoinette wens ik u fijne feestdagen en een goed nieuwjaar!

Hetty Mulder
Rector

De kerstkaart van het 4e
Illustratie gemaakt door Kantuta Holterman Vargas 1B
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