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Van de directie
Jaaragenda

De eerste periode zit er bijna op en het volgen van het leren van onze
leerlingen is in volle gang. Na de docentenvergaderingen zal er ook de
mogelijkheid zijn voor het gesprek op school over de leervorderingen tijdens
de ouderavonden, wij hopen u te spreken en stellen uw betrokkenheid altijd
op prijs.

Week 50 (10–14 dec)
• Rapport
vergadering
Leerjaar 1 en 2
• Ouderavond
Leerjaar 1 en 2

Door de lastig in te vullen vacatures hebben wij helaas een aantal vakken die
extra aandacht vragen. Gelukkig kan ik u melden dat veel van de
openstaande vacatures zijn ingevuld en dat wij in de tweede periode na de
wintervakantie completer zijn en ook een inhaalprogramma zullen starten.

Week 51 (17-21 dec)
• Kerstbrunch
(ljr 1 en 2)
• Donderdag 20 dec
les tot 12.10
Winterfeest
• Vrijdag 21 dec les
tot 12.10

Deze maand zullen er ook extra activiteiten zijn voor onze leerlingen in het
kader van het winterfeest; een brunch voor de eerste twee leerjaren en het
feestdiner voor de bovenbouw. In lijn met deze activiteiten, maar ook om het
gesprek over onderwijs te hebben met onze leerlingen zullen we in het
nieuwe jaar opstarten met de nieuwe leerlingenraad. Leerlingen een
volwaardige plek geven in de schoolstructuur en zorgen dat ze gehoord
worden vinden wij van groot belang. Wij kijken uit naar het gesprek met u als
ouders tijdens de ouderavonden, maar vooral ook naar het gesprek met onze
leerlingen in het nieuwe jaar.
Voor nu wens ik u namens de directie alvast al het moois voor 2019 en fijne
dagen.

KERSTVAKANTIE
24 dec- 4 jan 2019

Steven Tan, directeur Marcanti College

Afzonderlijke

Stand van zaken invulling vacatures

hoogtepunten:
S.v.z. vacatures

1

Driehoeksgesprekken

2

Kerstviering

3

Weekend academie

4

Inzet jongerenwerk

5

Nieuw lid VMR

6

De volgende vacatures zijn inmiddels naar volle tevredenheid vervuld.:
Mevrouw Wassens is gestart als docent Frans in de HAVO bovenbouw.
Eveneens is inmiddels de heer Bruijns gestart, hij geeft Frans in de leerjaren
2 en 3. Met ingang van 3 december starten mevrouw Rostam en mevrouw El
Mourabet als docenten economie, ook zal per 3 december mevrouw Temur
starten als docent biologie.

Steunlessen
Naast het gestaag vullen van onze vacatures zijn we verheugd te kunnen
melden dat we een flink aantal docenten van ons team bereid hebben
gevonden tot het geven van steunles. Naast reguliere lessen, zullen zij 1 uur
per week, voor vakken waar prioriteit ligt leerlingen bijstaan die op sommige
onderdelen extra training nodig hebben.
Afhankelijk van het leerjaar zal er voor ne/en/wi of ec structureel vanaf
januari steunles plaatsvinden. Leerlingen worden doorverwezen door de
betreffende vakdocent en hebben dan ook een aanwezigheidsplicht.
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De steunles Wiskunde
De steunlessen voor wiskunde zijn gestart. Docenten kunnen hiervoor
leerlingen opgeven, maar leerlingen mogen zich ook zelf aanmelden. De
leerlingen uit examen klassen hebben voorrang. Voorwaarde is wel, dat de
leerling tijdens de gewone lessen een actieve werkhouding hebben: boeken
mee, huiswerk gemaakt en actief deelnemen aan de les. De steunlessen zijn
bedoeld als extra ondersteuning bij het vak wiskunde. Ben je bereid om daar
energie in te steken, dan ben je welkom. Het is belangrijk dat je bij deze
steunlessen aanwezig bent. Wie tweemaal achter elkaar zonder geldige reden
wegblijft, wordt van de lijst geschrapt.
Jamila Mostaquime, vakdocent en steunles Wiskunde

Voorbereiding op driehoeksgesprekken
Tijdens de projectweek zijn er met de tweedejaars leerlingen
reflectiegesprekken gevoerd. Dat zijn individuele gesprekken van mentor en
leerling, waarin zij samen de voortgang bespreken. Deze keer was het
eigenlijk een combinatie van een start- en een voortgangsgesprek, waar we
een half uur voor hebben genomen. We hebben in het gesprek naast de
rubrics en het voortgangsrapport ook een voorschot genomen op het volgend
schooljaar, als we met het driehoeksgesprek - een gesprek van mentor,
leerling en ouders - aan het werk gaan. In de gesprekken is begonnen met
de voortgang van leerlingen te bespreken en het gesprek met de ouders voor
te bereiden. Dat hebben de leerlingen vervolgens verwerkt door alle
informatie over hun voortgang op te nemen in een presentatie die ze deze
week nog hebben gemaakt. Deze presentatie is bedoeld voor de ouders;
iedere leerling vertelt tijdens het rapportgesprek zelf hoe het gaat op school
en waar hij of zij staat in de rubrics. Door op deze manier met leerlingen te
praten hebben we ervaren dat leerlingen in vergelijking met eerdere
gesprekken veel openhartiger waren. Nietszeggende antwoorden als "goed"
op de vraag "hoe gaat het met je?" hebben we deze keer niet gehoord.
Vooral de combinatie van rapport en rubrics gaf een heldere kijk op hoe het
echt gaat op school en hoe het echt gaat met het leren. We werden ook weer
aangenaam verrast dat leerlingen zo goed in staat blijken te verwoorden
waar ze staan in hun leerproces.
Leerlingen van de derde klas
hebben
een
fotografieworkshop gekregen
door de kunstenaar Niek
Michel.
Hiernaast
mensen

een

foto

mini

Rita Hendriks, docent KV en

CKV
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Voetbaltoernooi leerjaar 1
De resultaten van het eerste jaars voetbaltoernooi:
Klas 1-5 heeft gewonnen!
Dit jaar hebben we de competitie verdeeld in niveau groepen, wat betekent
dat er meiden met jongens samen in een team voetbalden. In de beide
competities speelden er een semi- final waardoor de finale werd gespeeld
door de klassen 1-3 en 1-5. De winnaar is daarom een gehele klas.
Dank aan alle docenten die zich hebben ingezet op deze dag.
Renee van Munster, voorzitter vaksectie BO

Corvee rooster vanaf 7 januari 2019
Week 2 > 5H1
Week 3 > 4H1
Week 4 > SE 2 week (geen corvee)
Week 5 > 4BK5
Week 6 > 4BK4
Week 7 > 4BK3
Week 8 > Voorjaarsvakantie
Week 9 > 4BK2
Week 10 > 4BK1
Omdat de school van ons samen is willen wij doormiddel van corvee de
leerlingen bewust maken van hun gedrag. Een week lang is een klas
verantwoordelijk voor een schone kantine en de buitenomgeving. De
leerlingbegeleiders verdelen de leerlingen over de week. Na de laatste pauze
gaan de aangewezen leerlingen naar buiten om vuil te rapen. In de kantine
zetten we de stoelen recht, nemen we de tafels af en vegen we de vloer aan.
De school zorgt voor de juiste materialen om alles hygiënisch te kunnen
reinigen.

Winterfeest
Donderdag 20 december wordt er tot 12.10 lesgegeven en daarna staat er
een gezellig samen zijn gepland voor alle klassen van het Marcanti College.
Voor de leerjaren 1 en 2 wordt er een brunch georganiseerd van 13.00 –
15.00. En voor de leerjaren 3 t/m 5 van 17.00 – 19.00 een feestdiner.
De leerlingen zitten dan met hun klasgenoten en een aantal docenten in een
lokaal, waar zij gezellig samen eten. Het is de bedoeling dat elke leerling iets
te eten meeneemt, voor drinken en versiering wordt gezorgd!
Wij hopen dat de kinderen in hun mooiste kleding zullen verschijnen, we
maken er met elkaar weer een mooie dag van!
Marit Pont, lid feestcommissie

Bijschrift bij
afbeeldi
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Weekend academie
Week 2 (7-11 jan)
• 7 jan leerlingen vrij
i.v.m. teamdag

Week 3 (14-18 jan)
• Esprit scholenmarkt

Week 4 (21-25 jan)
• SE week
examenklassen

Beste ouders/verzorgers,
Voor jongeren die in de 1e of 2e klas van het Marcanti College zitten, biedt de school
in samenwerking met de Weekend Academie een jongerenprogramma aan op de
woensdagmiddagen van 15.30-18.00 uur (3e verdieping). Tevens biedt de Weekend
Academie in samenwerking met het Marcanti College coaching aan huis voor
brugklassers of tweedeklassers en hun ouders. In het kort onderstaand meer
informatie hierover.
Het doel van de Weekend Academie is elke jongere meer kansen te bieden om het
beste uit zichzelf te halen.
In een wekelijks 2,5 uur durend programma komen de volgende onderdelen aanbod:
 huiswerk- en studievaardigheden begeleiding in kleine groepjes met een
vaste begeleider en;
 activiteiten aan de hand van een thema of;
 sport en ontspanning of;
 eens in de paar weken beroepsoriëntatie aan de hand van gastlessen of;
 eens in de paar maanden een excursie.
De Weekend Academie vindt elke week plaats, behalve tijdens de schoolvakanties.
Twee keer per jaar is er een excursie met de jongeren.
Met ouders van de jongeren die deelnemen hebben wij minstens twee keer per jaar
een gesprek om te kijken hoe het gaat en waar wij aan kunnen werken.
Naast het jongerenprogramma kunnen ouders/verzorgers zich opgeven voor
coaching aan huis.
De start op de middelbare school is nieuw voor een jongere en kan spannend zijn
voor zowel de ouders en de jongere. Om deze start goed te laten verlopen
organiseert de Weekend Academie coaching voor ouders en jongeren van het
Marcanti College. Voor een tweedeklasser kan het soms ook nog lastig zijn om de
draai in school te vinden, of voor ouders om uw kind te ondersteunen. Ook voor deze
ouders geldt het aanbod.
De coach van de Weekend Academie komt iedere week of om de week bij u thuis (of
op een afgesproken locatie). We helpen uw kind en u tijdens de spannende (eerste)
periode op de middelbare school. U kunt onder andere met deze vragen terecht bij
de coach:
 Hoe help je je kind met huiswerk?
 Mijn kind zit te lang op de computer, hoe ga ik hier mee om?
 Hoe help ik mijn kind bij het plannen van zijn huiswerk?
 Hoe ga ik om met spanning rondom toetsen?
 Hoe blijf ik gemotiveerd voor school?
 Hoe werkt Magister (het digitale netwerk van de school waarin huiswerk en
cijfers te zien zijn)
 Hoe kan ik mijn kind overhoren met Engels als ik het zelf niet spreek?
 Met welke vragen kan ik bij de mentor van school terecht?
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Weekend academie vervolg
Heeft u behoefte aan een coach die u en uw kind op weg kan helpen tijdens
de periode op de middelbare school? Of heeft uw kind behoefte aan een
steuntje in de rug bij het jongerenprogramma?
Neem dan contact op met de coördinator, Florance Westeneng, per telefoon
06-45221291 of per e-mail marcanti@weekendacademie.nl.
Op de woensdagen is Florance van 12.00 - 19.00 uur aanwezig op het
Marcanti College op de derde verdieping (kantoor 3.14 F). U en/of uw
zoon/dochter kunt altijd even binnenlopen!
Voor meer informatie over de Weekend Academie en het aanbod kunt u
kijken op de website www.weekendacademie.nl, of telefonisch contact
opnemen.

Extra inzet jongerenwerk in de school
Het Marcanti College start na de kerstvakantie met een project om het
pedagogisch klimaat in de school te versterken.
Doel
Met de inzet van het jongerenwerk op school draagt The Mall en Dock graag
bij aan een positief pedagogisch klimaat op school. De jongerenwerkers
hebben een pedagogische aanpak waarbij zij leerlingen stimuleren tot het
nemen van eigen verantwoordelijkheid, positief gedrag beloond wordt en
grenzen worden gesteld aan negatief gedrag. Het jongerenwerk zal door de
positie tussen school en leerling goed in staat zijn om wensen en problemen
van leerlingen te signaleren en deze signalen samen met school oppakken.
Jongerenwerkers weten goed aan te sluiten bij groepen en individuele
leerlingen waardoor zij bijdragen aan een positief en veilig schoolklimaat.
Door het uitvoeren van activiteiten voor en met leerlingen wordt het
pedagogisch klimaat versterkt en kan school aantrekkelijker worden voor
leerlingen. Er ontstaat een evenwicht tussen “leren” en “doen”. De bijdrage
van het schooljongerenwerk is preventief doordat schooluitval en individuele
problemen worden voorkomen of vroegtijdig opgepakt.
Werkwijze
De vraag van school is om door de inzet van jongerenwerkers het
pedagogisch beleid van de school te versterken.
Met name voor
vroegsignalering en sociale talentontwikkeling kan vanuit het jongerenwerk
aandacht worden gegenereerd. Daarbij brengen jongerenwerkers specifieke
kennis en kunde mee vanuit hun kennis van en betrokkenheid bij de
leefwereld van de jongere. De kracht van jongerenwerkers is jongeren te
binden aan hun activiteiten. Ze zijn in staat om in een vrijblijvende sfeer
contacten op te bouwen, pedagogische relaties aan te gaan en vandaar
gedrag te beïnvloeden en zorgsignalen op te pikken. Vanuit hun
pedagogische expertise kan het jongerenwerk het docententeam adviseren in
de aanpak van individuele- en groepen leerlingen. Jongerenwerkers kunnen
op verzoek docenten pedagogisch assisteren in lessen of bij
groepsactiviteiten. De wens en behoefte van de leerlingen en van het
docententeam zijn van groot belang voor de invulling van het
schooljongerenwerk.

Week 5 (28-1 feb)
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NIEUW LID VMR
Nieuw lid Medezeggenschapsraad (MR-oudergeleding)
Mijn naam is Karleen Rijff. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen, waarvan de
oudste op het Marcanti College zit. Mijn man, ik en onze dochter hebben
bewust gekozen voor deze school, omdat men niet in cijfers denkt maar
kijkt naar wat je kunt en waar je nog in kunt groeien.

Marcanti College Jan van
Galenstraat 31 1051 KM
Amsterdam
Telefoon
020 606 90 00
E-mail
info@marcanti.espritscholen.nl
Website
www.marcanti.espritscholen.nl

Achtergrond:
Ik heb Milieukunde Techniek gestudeerd en later Milieurecht,
Strafvordering en Strafrecht. Ik ben begonnen als milieuinspecteur en
buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) voor de Officier van Justitie
sectie milieu. Na 10 jaar als milieuinspecteur en BOA te hebben gewerkt
ben ik gepromofeerd naar Milieucoordinator. Na 2 jaar was ik toe aan een
nieuwe uitdaging en ben ik gestopt bij de Gemeente Amsterdam en ben ik
het berijfsleven ingestapt. Ik ben als KAMV beleidsadviseur (Kwaliteit,
ARBO, Milieu en Veiligheid) gaan werken bij, AMSTA. Daar voerde ik
projecten uit waarbij ik zowel interne als externe mensen aanstuurde. Mijn
taak was dat alle locaties voldeden aan de Wet in de breedste zin. Verder
was het mijn taak om het Raad van Bestuur te informeren. De taken die ik
daar uitvoerde was om de kwaliteit in elk aspect te waarborgen.
Doel:
Het is belangrijk dat elk kind de hulp krijgt en groei kan maken die hij of zij
wil. Ik vind het daarom ook belangrijk dat ouders zich inzetten voor hun
kind(eren), we hebben het tenslotte over hun toekomst. De samenwerking
tussen de school en de ouders is daarom ook van groot belang om het te
laten slagen.
Mocht u als ouder/leerling ergens tegen aanlopen of misschien vragen
over hebben dan kunt u mij mailen.
email:krijff@gmail.com
Oproep:
Wij zijn op zoek naar ouders die mee willen denken in de school. Dit kunt u
doen als ouder in de VMR en de ouderraad. U kunt een mail sturen om u op
te geven voor de ouderraad naar b.kamerbeek@marcanti.espritscholen.nl.
Wilt u zich opgeven voor de VMR of hier meer info over ontvangen, dan
kunt u mail naar ayrton.britstra@marcanti.espritscholen.nl.

Contact tussen school en ouders
Goede communicatie tussen school en thuis is erg belangrijk!
We communiceren in de meeste gevallen met de ouders via e-mail of telefoon. Zorg dat uw e-mailadres en
telefoonnummer in Magister staan en wijzig deze zelf als u een nieuw telefoonnummer of e-mailadres
heeft.

Marcanti College Jan van
Galenstraat 31 1051 KM Amsterdam

Aanvulling op Oudernieuwsbrief 3
Projectweek leerjaar 1
Van 3 tot 7 december was de eerste projectweek voor leerjaar 1. De
leerlingen hebben o.a het Rembrandthuis bezocht waar ze een
rondleiding hebben gehad en etsen hebben gemaakt. Verder zijn de
leerlingen naar theater Meervaart geweest waar ze hun zelfgeschreven
gedichten hebben voorgedragen. Prachtige gedichten!
Diezelfde week hebben alle leerlingen het voortgangsgesprek gehad met
hun leerlingbegeleider. In dit gesprek bereidden de leerlingen de
ouderavond voor en stellen ze (nieuwe) leerdoelen voor de volgende
periode. Tot slot hebben ze deze week afgesloten met het
voetbaltoernooi. Klas 1.5 was de winnaar dit keer! Van harte
gefeliciteerd!
Rachida Taleb, PLG-leider leerjaar 1

Pilot Straatcoaches scholenteams
Volgende week donderdag start op drie scholen waaronder het Marcanti
College een pilot in samenwerking met stichting Aanpak Jeugdoverlast
Amsterdam. Er zijn speciale scholenteams gevormd die vanaf 12.30 tot
21.00 surveilleren rond de school. De pilot duurt tot 14 februari 2019.
Daarna zal worden gekeken naar het succes van de pilot en besloten
worden of de gemeente verder gaat investeren in de samenwerking.
De straatcoaches fietsen rond de scholen en spreken jongeren aan die
overlast veroorzaken. Ook jongeren die bij een school staan waar zij geen
onderwijs volgen zullen worden aangesproken en verzocht worden om
weg te gaan. Indien nodig vragen de
straatcoaches naar de persoonlijke
gegevens van jongeren en leggen een
huisbezoek af.

Presentatie profielwerkstuk
Op donderdagmiddag 22 november hebben leerlingen uit 5 havo en
enkele leerlingen uit 4 havo de eindpresentatie van hun profielwerkstuk
gehouden. Met medeleerlingen en docenten als toeschouwers was het wel
een beetje een zenuwentoestand en aan sommige presentatoren was dat
ook wel te merken, maar de meeste kinderen redden zich er aardig uit. De
presentaties werden beoordeeld door telkens drie docenten en na hun
presentatie kregen de leerlingen nog enkele vragen uit het publiek. Het
was wel jammer dat er bij zo’n hoogtepunt geen ouders aanwezig waren.
Er komt echter eind februari een nieuwe presentatiemiddag voor de
leerlingen van 4 havo. Hopelijk komen er dan wel ouders kijken naar de
presentaties en prestaties van hun kinderen.
Mevrouw C. Jurna

