Oudernieuwsbrief
Jaargang 1, nummer 4

Van de directie
Jaaragenda

Zeer gewaardeerde ouders/verzorgers,

Week 15 (8–12 april)
• Rapport
vergadering
alle leerjaren
• Ouderavond
Alle leerjaren b, k
en t
. Barcelona reis
4Havo (8 – 11/4)

Met de komst van de lente lijken onze leerlingen weer te ontwaken uit
een lange winterslaap en zich op te maken voor een eindsprint. Net als
een spannende voetbalwedstrijd is een goede start heel fijn, maar de
wedstrijd wordt vaak in de laatste fase beslist.
Voor al onze leerlingen start de laatste fase van het jaar, hierin is leren
en doorzetten van het grootste belang. Zeker voor onze leerlingen in
het examenjaar zijn het spannende tijden. In deze nieuwsbrief staan
ook wat ondersteunende tips voor u als ouder/verzorger om uw
kinderen in deze spannende tijd te ondersteunen.

Week 16 (15-19 april)
• Ouderavond Havo
4 en 5 (16/4)

Als team zullen wij er alles aan doen om onze leerlingen te begeleiden
bij het leren. Wij kunnen uw hulp als ouder/verzorger in deze tijd goed
gebruiken. Velen doen dit waarschijnlijk al. Het zou ons enorm helpen
als u vraagt of ze hun schoolspullen mee hebben, of ze hun huiswerk
hebben gemaakt en wanneer ze toetsen hebben. Gezamenlijk helpen
we ze op deze manier te leren plannen en zo zetten we ze samen aan
het werk zodat zij alles uit zichzelf kunnen halen.
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Met vriendelijke groet,
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Steven Tan
Directeur Marcanti College

Roosterzaken
Sinds de kerst zijn alle vacatures ingevuld. Ook de uren van uitval bij
een enkele docent zijn sinds de krokusvakantie weer structureel
ingevuld. Naast steunlessen worden docenten die straks geen
examenklassen hebben ingezet op de leerjaren waar tussen kerst en
krokus uitval is geweest.
Met ingang van periode 3 verandert het weekrooster op de dinsdag en
donderdag. Het 1e en 2e uur op de dinsdag en donderdag worden
ingevuld met lessen, op het 8e en 9e uur is er dan geen les, ivm
vergaderingen.
Linda Spierings, adjunct directeur
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Snowworld
Op 4 februari zijn we met de examenklassen naar Snowworld
Zoetermeer geweest. We hebben hen daar kennis laten maken met een
sport die zij normaliter niet zo snel zullen beoefenen. De helft van de
leerlingen is gaan snowboarden en de andere helft is gaan skiën. Na
intensieve lessen hebben ze nog even stoom af kunnen blazen tijdens
het tubegliden. De leerlingen gleden in grote opblaasbanden en sleetjes
razendsnel van de piste af. Ook voor sommige docenten was het een
nieuwe belevenis, zelf onze adjunct directeur heeft ook fanatiek de les
gevolgd. Na de vermoeiende dag hebben we afgesloten met een
lekkere lunch. Het was een hele geslaagde dag.
Ruud Willemse, docent LO

Future Me
Op dit moment worden er lesbrieven getest in leerjaar 1 en 2 met
opdrachten waarbij leerlingen respons geven op hun
toekomstdromen en -doelen. Dit is ter voorbereiding van een
grootschalig project dat volgend schooljaar van start gaat om
loopbaanbegeleiding aantrekkelijker te maken voor leerlingen.
Daarbij zullen leerlingen gaan leren om met taal, geluid en beeld
hun verhaal te vertellen. Ze creëren, presenteren en onderzoeken
hun eigen werkelijkheid en de verschillen tussen gewenste en
realistische toekomstbeelden.
Linda Spierings, adjunct-directeur
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Eindexamen
Beste ouders,
Er komt weer een hele belangrijke periode aan. Namelijk de laatste SE week, de
examentrainingen en de Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE)
komen nu snel dichterbij. In de week van 25 maart worden de mondelingen
examens afgenomen en start 5 havo op donderdag 28 maart en de TL leerlingen
op vrijdag 29 maart. De week erop beginnen ook de basis en kader leerlingen.
Zodra de leerlingen al hun schoolexamens hebben gemaakt starten ze gelijk met
hun examentraining. Deze trainingen zijn verplicht en we willen u als ouders of
verzorgers vragen er ook op toe te zien dat uw kind hier naar toe gaat. Deze
trainingen zijn namelijk nodig voor goede examenresultaten.
Voor de basis en kader leerlingen start dan ook het CSPE. Dit heeft tot gevolg
dat hun examentrainingen om de examens heen wordt gepland. Dit betekent ook
dat dit rooster van dag tot dag zal wisselen.
Het complete overzicht van de schoolexamens zal op de site worden
gepubliceerd.
Namens de examen PLG leiders

Eindexamen en Ramadan
Voor velen begint op 5 mei de Ramadan. Een maand die voor veel van onze
leerlingen erg belangrijk is en waar we op school respectvol mee omgaan.
Wij vinden het als organisatie belangrijk om ouders alert te maken op het feit
dat de Centraal Examens van onze eindexamenleerlingen plaatsvinden tijdens
de Ramadan.
Vorig jaar is gebleken dat veel leerlingen moeite hadden zich te concentreren in
combinatie met het vasten. Dit kan invloed hebben op de resultaten omdat de
examens veel inspanning en energie kosten.
Wij zouden het op prijs stellen als ouders het gesprek aangaan met hun kind
over het vasten in combinatie met het presteren onder druk. Verder is het ook
belangrijk dat leerlingen een gezond voedings- en slaappatroon aanhouden
tijdens de examens. Zowel gezonde voeding als voldoende slaap zijn essentieel
voor goede schoolprestaties. Wij raden ouders aan hun kind goed te monitoren
tijdens de examenperiode zodat er snel kan worden ingegrepen indien nodig.
Natuurlijk willen wij als school daarbij helpen en kunnen wij altijd een
adviserende rol innemen. De leerlingbegeleider of PLG-leider van uw kind
kunnen u adviseren als u daar behoefte aan heeft.
Wij wensen al onze leerlingen heel veel succes tijdens hun examens!

Met vriendelijke groet,
Btissame Ben Daued
PLG-leider

Bijschrift bij
afbeeldi
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Ouder- en Kindadviseur
Op school
Om goed bereikbaar te zijn, is de ouder- en kindadviseur op vaste momenten
op school. Vaak is er een spreekuur voor korte vragen en het maken van
afspraken. Je kan dus gewoon eens langsgaan om jouw vraag of probleem
voor te leggen. De ouder- en kindadviseur is onafhankelijk van school en
overlegt niet met school zonder toestemming van ouders. Als een kind hulp
krijgt, is het natuurlijk wel goed om samen te kijken hoe hulp in de klas en
thuis goed op elkaar aansluiten.Vind je het fijner om buiten school af te
spreken? Dat kan natuurlijk, bijvoorbeeld thuis of bij het Ouder - en Kindteam
in de wijk.
Profiel van Ingrid Richardson, ouder- en kindadviseur Marcanti College
Werkdagen/aanwezigheid
Mobiel/WhatsApp:
Over mij

Overtuigingen

Week 19 (6-10 mei)
• Poldertheater ljr 1en2
• Start CSE

Ervaring

Week 20 (13-17 mei)
• Poldertheater ljr 1en2
• Poldersport ljr 3

Week 21 (20-24mei)
• Poldertheater ljr 1en2

Ik waardeer
Mijn expertise

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
06-40392041
Mijn meertaligheid (Engels, Spaans,
Papiamento) is een Pre! Ik ben
afgestudeerd als maatschappelijk
werkster, pedagoog, socioloog en ben
vierde jaars psychologie (Carl Gustav
Jung). Hiernaast ben ik gecertificeerd als
Ouderschap Blijft bemiddelaar complexe
scheidingen en Nmf-mediator gezinnen en
families. Ik ben SKJ-geregistreed als
familie- en jeugdzorgwerker. Ik reis graag
en doe aan Iyengar yoga in mijn vrije tijd.
Diversiteit in taal en cultuur betekent voor
mij verrijking. Ik heb een diep geloof in
talentontwikkeling en veerkracht van
jongeren om positief uit moeilijke situaties
te komen.
Ik kom uit het jongerenwerk van DOCK
waar ik werkte aan kwaliteit, vernieuwing
en versterken van het meidenwerk. Bij
stichting Altra werkte ik als
bemiddelaar/pedagoog met opvoeders en
kinderen in vechtscheidingen. Bij de
Boddaerthuizen werkte ik op plekken in
Amsterdam waar kinderen die dat nodig
hadden na schooltijd kwamen om begeleid
aan hun gedrag en ontwikkeling te
werken.
Hergebruik van spullen en zwerfboeken
Armoede, leven en opgroeien in meer dan
één cultuur, eenzaamheid, (vecht)
scheidingen, fondsen, 18-/18+, jonge
mantelzorgers, weerbaarheid en
seksualiteit
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Barcelona reis 4 HAVO
Barcelona is geen stad, het is een gevoel!
Een zeer relaxed gevoel wel te verstaan. Of je nu over de Ramblas
slentert, de Sagrada Familia bezoekt of een gezellig terrasje bezoekt.
Naast intieme pleintjes, vind je er gezellige tapasbars. Maar ook
prachtige en fantasievolle bouwwerken. Barcelona betovert je! De
prachtige werken van Antoni Gaudí zijn door heel Barcelona te vinden.
Maar Barcelona is ook de stad van de middeleeuwse steegjes, de
mondaine winkelstraten en de prachtige stranden. De leerlingen
verblijven in het Ideal Youth Hostel. De leelringen geven een
presentatie over een bepaalt gebouw of plek in Barcelona.
Maandag 8 april vertrek naar Barcelona aansluitend bezoek Park Guel,
Geschiedenis van Barcelona en market de Bogeria
Sagrada Famillia
Bezoek aan de Cathedral
Palau de la Musica Catalane
Vertrek met de trein richting Monserat, dag excursie kerk & amp;
klooster
Donderdag 11 april terugreis naar Amsterdam
Rita Hendriks, CKV-docent
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.

Presentatie profielwerkstuk 4h1
Beste ouders,
Het duurt nog even, maar op dinsdag 16 april, ’s middags vanaf half
drie, zullen de leerlingen van 4h1 hun profielwerkstukken gaan
presenteren. Hebt u een zoon of dochter in deze klas, dan zou het heel
leuk zijn als u bij deze presentaties aanwezig kunt zijn. De kinderen
hebben hard aan hun werkstukken gewerkt en de afsluiting zou nog
feestelijker zijn als zij merken dat hun familie belangstelling heeft voor
hun prestaties. Zet dus deze datum alvast in uw agenda, want ook voor
u is het prettig uw kind aan het werk te zien. We hopen u te zien op 16
april.
Mevr. C. Jurna, coördinator profielwerkstukken

Week 22 (27-31 mei)
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(30 en 31 mei)

Lenteschool
Een of twee weken stevig blokken om tóch nog over te gaan, dat is de
Lyceo Lente- of Zomerschool. We begeleiden leerlingen die er slecht voor
staan op precies díe vakken waar zij moeite mee hebben.
Iedere dag tussen half negen en half vier onder intensieve begeleiding
werken aan de net wat achterblijvende vakken werkt: dankzij onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoek weten we dat 82 procent van de leerlingen
alsnog over gaat. Dit is het gevolg van de Lyceo Lente- of Zomerschool:
een combinatie van vakinhoudelijke begeleiding, coaching op maat en
aandacht voor studievaardigheden.

Marcanti College Jan van
Galenstraat 31 1051 KM
Amsterdam
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020 606 90 00
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www.marcanti.espritscholen.nl

Dagelijks helpen wij de leerlingen met vier bewezen effectieve
studievaardigheden: plannen, structureren, herhalen en reflecteren. Uit
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd onder de deelnemers aan Lyceo
Lente- en Zomerschool 2017 weten we hoe goed dit werkt. SEO
Economisch wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van
Amsterdam kwam tot de volgende feiten en cijfers:
Waarom meedoen aan de Lente- en Zomerschool
 De deelnemers stonden gemiddeld een 4,9 voor het vak waarvoor
zij Lente-en Zomerschool volgden. Voor de overige vakken
gemiddeld een 6,0.
 82% van de deelnemers gaf aan moeite te hebben met één of twee
vakken.
 27% van de deelnemers nam deel vanwege een gebrek aan inzet
tijdens het schooljaar.
 48% van de deelnemers heeft gedurende het jaar al een vorm van
studieondersteuning gevolgd.
Resultaten Lente- en Zomerschool
 Van de deelnemers aan een Lyceo Lente- of Zomerschool ging
82% alsnog over.
 81% van de vwo-leerlingen ging over naar de volgende klas. Bij
vmbo-leerlingen was dit 85,5% terwijl voor de havo een percentage
van 81% alsnog over ging.
 Bijna 70% van de deelnemers die na het volgen van een
Zomerschool in 2016 overgingen, ging ook in 2017 over of is
geslaagd voor het examen.
 Scholen die in 2016 een Lyceo Zomerschool hebben
georganiseerd, zien in vergelijking met andere scholen het
percentage succesvolle overgangen in vmbo- en havo-klassen
extra sterk stijgen.

Wat de leerlingen EN ouders vonden van de Lente- en Zomerschool
 Leerlingen zijn met name enthousiast over de behulpzaamheid en kennis van de begeleiders: zij
scoren gemiddeld boven de 8.
 Op het vergroten van vakkennis scoort de Lente- en Zomerschool een 7.0
 85 tot 88 procent van de ouders is positief over de Lente- en Zomerschool.
*Bron: SEO Economisch onderzoek, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
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