Amsterdam, 14 juli 2016

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen op het 4e Gymnasium,

Voor u ligt de “Nieuwsbrief” nieuwe stijl voor ouders en verzorgers van onze leerlingen.
We pakken hiermee de draad van de “Mededelingen voor ouders en verzorgers” weer op,
maar dan in een iets ander jasje dan u wellicht gewend bent. Uit de afgelopen enquêtes over
tevredenheid is ons gebleken dat u over het algemeen heel tevreden bent over onze school
maar een punt van verbetering dat genoemd wordt is de communicatie naar en met de
ouders en verzorgers. Voor een nieuwe rector is dit een aandachtspunt waar ik graag een
bijdrage ter verbetering aan wil leveren, omdat ik de communicatie met de ouders en
verzorgers heel belangrijk vind. De pedagogische driehoek op een school bestaat uit een
fundament van ouders/verzorgers én de school die samen de leerling “dragen” in zijn
ontwikkeling naar een open, kritisch en verstandig lid van onze samenleving en uiteraard ook
naar een gymnasiumdiploma van onze prachtige school, zoals hieronder is weergegeven.
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Samenwerking (en wisselwerking) tussen school en ouders/verzorgers is daarin een cruciaal
onderdeel en samenwerking staat of valt met communicatie. Vandaar dit initiatief, een
nieuwsbrief voor ouders, waarvan het de bedoeling is deze drie keer per jaar te laten
verschijnen: voor de zomervakantie, voor de kerstvakantie en voor de meivakantie.

Het zal geen nieuwsbrief zijn in de zin van “de laatste nieuwtjes”, daarvoor blijft onze
website het meest actuele kanaal, nog ondersteund door ons Twitteraccount waarop u de
dagelijkse actuele boodschappen kunt volgen. We willen in de nieuwsbrief ook wat meer
achtergrondinformatie proberen te geven, waar we denken dat die voor u van belang of
interessant is, heuglijke feiten met u delen, en u op de hoogte houden van nieuwe
ontwikkelingen binnen de school.
Wanneer ik in dit deel van de nieuwsbrief even van mezelf uitga, kan ik u meedelen dat ik op
13 juni op uitnodiging van het personeel mijn “100-dagen-speech” heb mogen geven, waarin
ik kon vertellen hoe ik tegen de school aankijk, welke kant de toekomstige ontwikkelingen in
mijn ogen uit zullen gaan en wat dat voor de school kan betekenen. U zult daar meer van
horen en zien in het nieuwe Schoolplan dat we als school aan het schrijven zijn en dat
tijdens het komende schooljaar grotendeels gereed zal komen.
In de tussentijd kan ik u melden dat deze nieuwe rector zich al helemaal thuis voelt in haar
nieuwe omgeving, en dat dat zeker komt door de open en hartelijke wijze waarop iedereen
mij hier tegemoet is getreden: personeel, leerlingen én ouders.
Ik zie uit naar de verhuizing, nou ja, naar het prachtige resultaat daarvan en ik heb veel zin
in het nieuwe schooljaar in ons prachtige nieuwe gebouw. De oplevering is in aantocht, de
officiële opening is onlangs vastgesteld op donderdag 6 oktober in de middag.
Wordt vervolgd, maar voor nu wens ik u allereerst een heerlijke vakantie toe.
Met vriendelijke groeten,
Hetty Mulder, rector

Berichten uit het examenjaar
Ook dit jaar hebben wij weer afscheid mogen (en moeten) nemen van onze oudste jaarlaag.
Na vele jaren schoolwerk, vol hoogtepunten, dieptepunten en vooral met een schat aan
ervaringen rijker, hebben negentig van onze leerlingen als kroon op hun zes of zeven jaren
het diploma behaald. Bij de diploma-uitreiking in theater Amsterdam hebben we dit gevierd.
Als kersverse alumni zien we ze hopelijk allen terug op de alumni-dag van 4 november. Nu
de wereld aan hun voeten ligt, horen we graag hoe het ze vergaat.
Een elftal leerlingen heeft dit jaar nog niet gehaald. Sommigen voltooien hun opleiding in het
volwassenenonderwijs, anderen doen volgend jaar een tweede poging bij ons.
De centrale examens, voor het laatst afgenomen in een oude gymzaal, werden zeer
wisselend ervaren. Niet voor het eerst was er landelijke aandacht, en soms felle kritiek, op
de inhoud van bijvoorbeeld het examen Nederlands. Voor het eerst had ook een ander, veel
landelijk besproken fenomeen invloed: de rekentoets. Geen van onze leerlingen is hier over
gestruikeld!
Er was nog meer nieuw aan dit diploma: al jaren behaalt een beperkt aantal van onze
leerlingen de eervolle vermelding (summa) cum laude, verklaard op het testimonium van het
4e van school. Dit jaar heeft ook de overheid deze titel erkend en mogen we acht
leerlingen, de nu wettelijk erkende titel, cum laude meegeven.

Personele wisselingen
Zoals ieder jaar gaan een aantal mensen onze school verlaten, maar mogen we ook weer
nieuwe medewerkers verwelkomen. Een overzicht:
Vertrekkende collega’s:
-

Gerard Terburg, Klassieke Talen
Suzanne Luger, Klassieke Talen
Eline Moens, Klassieke Talen
Lucas den Boer, Aardrijkskunde
Gina Hermens, conciërge

Komst nieuwe collega’s
-

Michelle Epping, Klassieke talen
Sanne Toornstra, Klassieke talen
Jens Dirkse, Biologie
Alies Snijders, Scheikunde

Niet helemaal nieuw, maar toch even vermelden
-

Bas van Woesik, Aardrijkskunde; was dit jaar al werkzaam als LIO
Karim Azzim, Systeembeheer; nu via detachering, volgend jaar bij ons in dienst
Carla Platje, Conciërge; nu alleen op vrijdag, volgend jaar in ieder geval op dinsdag en
vrijdag

Nieuwbouw
Op 31 augustus is de eerste lesdag van het nieuwe schooljaar. Op zich al een moment waar
iedereen naar uit kijkt. Dit jaar is die dag extra bijzonder want we beginnen in het nieuwe
gebouw.
En wàt voor gebouw: een grote aula met centrale trap, leidend naar het Atrium en het
dakterras. Een filmzaal, een theaterstudio, een creatief atelier. Ruime gangen, grote lokalen
en leerpleinen. Waterpunten, balkons en een enorm laboratorium. En maar liefst twee grote
gymzalen bovenop het gebouw, die in de avonduren worden verhuurd aan sportverenigingen
uit de buurt.
De komende jaren zal de school nog aan de rand staan van een grote bouwput: het
nieuwbouwproject Houthavens. Gelukkig is het contact met de gemeente goed en wordt er
vanuit de projectleiding van de omgeving goed meegedacht over bereikbaarheid, veiligheid
en fietsroutes.
Door de aanleg van de tunnel onder de Tasmanstraat zal die fietsroute wel regelmatig
veranderen. In ieder geval kun je vanuit het centrum het beste de Tasmanstraat volgen tot
aan de Archangelweg, of aan komen rijden door de Oostzaanstraat. Vanuit het westen van
de stad is er een nieuw fietspad aangelegd tussen het tankstation bij de Nieuwe Hemweg,
kruising Transformatorweg en de Archangelweg.
Rond december zal er een nieuwe bushalte worden geopend, op 100 meter afstand van de
school, op wat nu de Houthavenweg heet. Tot die tijd stopt de bus nog op de halte
Oostzaanstraat, vlak voor de nieuwe school. Die halte vervalt in december, vanwege de
werkzaamheden aan de tunnel.
Voor auto’s komen er parkeerplekken aan de Archangelweg en de Haparandaweg. Dit is
echter zeer beperkt. Pas als de Houthavenweg zijn definitieve vorm heeft, komen ook daar
enkele parkeerplekken.
Onder het gebouw is een grote fietskelder met camerabewaking. Hier kan uw kind de fiets
goed kwijt en rechtstreeks via de trap naar de leslokalen. In de fietskelder zijn ook kluisjes
en kapstokken.
Iedereen wil het gebouw natuurlijk van binnen zien. En dat kan: op 31 augustus beginnen
de lessen en de introductiedagen van klas 1. Op donderdag 8 september is voor ouders de
mogelijkheid om rond te lopen, van 19:00 tot 21:00. Leuk natuurlijk als u dan door uw eigen
kind rondgeleid wordt!

Jaaragenda
Om goed op de hoogte te blijven van alle schoolactiviteiten zoals excursies, ouderavonden
e.d. raden wij u aan regelmatig in de jaaragenda te kijken van Het 4e Gymnasium.
Deze agenda is te vinden op de homepage van Het 4e Gymnasium of via onderstaande link:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=het4e.nl_sao8d7i32f7rj3vpn2jv1e8fm4%4
0group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam

Plusmentoren
Het 4e gymnasium gaat in het kader van Passend Onderwijs volgend schooljaar in een pilot
werken met zogenaamde plusmentoren. Deze plusmentoren gaan nauw samenwerken met
de zorgcoördinator, Bobby van Essen, met de mentoren en met de afdelingsleiders, om nog
betere zorg en ondersteuning aan onze leerlingen te kunnen bieden. U zult hier volgend
schooljaar tijdens de ouderavonden verder over geïnformeerd worden.
Er zijn in totaal zes plusmentoren, één collega per jaarlaag.
Dit zijn:
leerjaar 1: Anne Veenstra
leerjaar 2: Erik-Jan Koeman
leerjaar 3: Maurik Ros
leerjaar 4: Nina van der Steenhoven
leerjaar 5: Evelien Hermans
leerjaar 6: Marieke Beentjes, Meta Niesing (vervanging Marieke)

Belangrijke data start nieuw schooljaar
31 augustus
klas 1: start introductieprogramma
klas 2: mentoruur (9:00), daarna Docupedia
Klas 3 t/m 6: eerste lesdag volgens rooster
1 september
Klas 3: ouderavond over kamp (19:30)
5 t/m 9 september
Klas 3: kamp (3 v/d 5 dagen)
7 september
Klas 6: ouderavond (19:30)
8 september
Gebouw 's avonds open voor ouders (19:00)
8 en 9 september
Klas 2: kamp
12 september
Avond van de Film (19:00)
14 september
Klas 1: ouderavond (19:30)
6 oktober
Officiële opening van het nieuwe schoolgebouw
(in die week ook andere feestelijke momenten en openstelling van het gebouw)

Oud-leerlingen 4e gymnasium naar de Olympische Spelen!
Onze oud-leerlingen Tasa Jiya en Mendel op den Orth zullen de komende Olympische Spelen
in Rio de Janeiro deel uitmaken van het Nederlands Team.
Tasa zal deel uitmaken van het 4x100 dames estafetteteam atletiek en Mendel zal onze eer
hooghouden in het paralympisch basketball team.
Succes Tasa en Mendel!

