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Van de directie 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Vanavond sluiten wij het jaar af, voor alle examenklassen, met een feestelijke diploma-uitreiking. Wij zijn 

supertrots op alle leerlingen die zijn geslaagd. Wat zeker ook vermeld dient te worden is dat er een aantal 

leerlingen zelfs "Cum Laude" zijn geslaagd. Zij hebben het gemiddelde cijfer gehaald van een 8. De leer-

lingen die het dit jaar helaas niet hebben gered begeleiden wij door naar vervolgonderwijs of zij gaan het 

jaar opnieuw doen. Voor iedere leerling een nieuwe kans.  

De zomervakantie is in zicht. Nog een afrondende week met op maandag de Sloterplasloop voor alle niet-

examenleerlingen en we sluiten het schooljaar op donderdag af met het ophalen van het rapport en het 

inleveren en bestellen van de boeken. De directie kijkt terug op een uitdagend jaar met het zoeken naar 

goede docenten voor onze lessen. Dit is gelukt en daar zijn we blij mee. Het hele team heeft hard gewerkt 

om het jaar succesvol te maken. De leerlingen hebben we uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. 

 

Wij danken u als ouders voor uw betrokkenheid bij school. Geniet allen van een welverdiende vakantie en 

tot volgend schooljaar! 

Mede namens de adjunct-directeuren 

Linda Spiering 

Bianca Kamerbeek 

Met hartelijke groet, 

 

Steven Tan 

directeur Marcanti College 



Oudernieuwsbrief 

Jaargang 1 

Nummer 5 

 2 

Ouder– en Kindadviseur 

Door omstandigheden heeft het Marcanti College een nieuwe ouder- 
kindadviseur. Ze stelt zich hierbij voor: 
 
Ik ben Lieselien van Schooten, de nieuwe ouder- en kindadviseur op 
het Marcanti College. De ouder- en kindadviseur is er voor alle vragen 
of zorgen van ouders en jongeren. Vragen kunnen gaan over gezond-
heid, thuissituatie, pesten, middelengebruik of een andere persoonlij-
ke kwestie. 
 
Een afspraak maken kan op school of op een andere plek (in de wijklo-
catie). Ik kan helpen met tips, advies of begeleiding. Ik ben recht-
streeks te bereiken op 0640116479 (app of bel) of via 
l.vanschooten@oktamsterdam.nl. Je kunt mij ook bereiken via de 
zorgcoördinator of andere medewerkers op school. 
 
Om goed bereikbaar te zijn, is de ouder- en kindadviseur op vaste mo-
menten 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 on-
afhankelijk 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 aanslui-
ten. Vind je het fijner om buiten school af te spreken? Dat kan natuurlijk, bijvoorbeeld thuis of bij het Ou-
der- en Kindteam in de wijk. 

Kennismakingsmiddag 

Op dinsdag 25 juni waren de eerste klassen voor het eerst als stamgroepen 

op het Marcanti college. Het doel van deze middag was om kennis met el-

kaar te maken. Vooraf kregen zij een Marcanti tasje met een Marcanti pen, 

een flesje water, koekjes en een Quest tijdschrift. De leerlingen hebben een 

fijne middag gehad, bleek uit de terugblik op de lesjes die zijn aangeboden.  

 

Verder was er een ouderprogramma. Hier was het voor de ouders mogelijk 

om informatie in te winnen over verschillende onderwerpen. Denk aan 

zorg, rubrics, chromebooks etc. 

De afsluiting was in de gymzaal, met alle stamgroepen door elkaar. Hier 

hebben de leerlingen over de streep gespeeld en kwamen er interessante 

gesprekken tot stand. 
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Peer2Peer 

Op het Marcanti College zijn wij voor het tweede jaar bezig met Peer2Peer. Deze methode is een vorm 

van peercoaching, waarin leerlingen met elkaar samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en in ver-

schillende rollen. Op het Marcanti College hebben wij gekozen voor de rol van peerleader. De rol van 

peerleader wordt uitgevoerd in leerjaar drie. Zij begeleiden dan eerstejaarsleerlingen tijdens verschillen-

de activiteiten zoals de introductieweken en kamp. Ze worden in duo's gekoppeld aan een brugklas. Ook 

zijn zij bijvoorbeeld aanwezig tijdens de open dag, waar zij als experts kunnen vertellen hoe het hier op 

het Marcanti College gaat, maar waar zij ook gastheer of -vrouw zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat onze 

leerlingen een bijdrage kunnen leveren aan een veilig en prettig leef- en leerklimaat. De leerlingen wor-

den opgeleid tot peerleader en krijgen daarnaast begeleiding van hun eigen peercoach (opgeleide docen-

ten van het Marcanti College). Op deze manier hopen wij ze voor te bereiden op de huidige maatschappij.  

 

Afgelopen woensdag hebben wij, Ayrton en Nathalie (peercoördinatoren), de eerste trainingsdag van 

Peer2peer gegeven aan de geselecteerde peerleaders (huidige tweedejaarsleerlingen) voor volgend jaar. 

 

In totaal hadden vijftien leerlingen zich aangemeld of waren zij aangemeld door docenten. Deze leer-

lingen hebben een sollicitatiebrief gestuurd en/of een motivatiegesprek gevoerd met de peercoördinato-

ren. De uiteindelijke beslissing is gevallen op Kyle, Madara, Sara Lamrani, Basma, Karima Ouaddi, Insaf, 

Imane en Oumaima. 

 

Wij hebben de eerste trainingsdag als zeer positief ervaren. Tijdens deze middag hebben wij met de leer-

lingen besproken wat het programma voor volgend jaar is, wat hun rol nou eigenlijk inhoudt, hoe je er-

voor zorgt dat een uitleg duidelijk is, hoe een kennismakingsgesprek met de brugklassers er nou uit ziet 

en hoe je kunt handelen bij verschillende emoties die leerlingen wel of niet tonen. Daarnaast hebben we 

ze alvast verteld dat ze hoodies gaan ontwerpen voor volgend schooljaar zodat hun taak als peerleader 

zichtbaar is tijdens activiteiten op het Marcanti College. 

 

De resterende weken zal de tweede trainingsdag plaatsvinden en zullen de huidige peerleaders het stokje 

overdragen aan de nieuwe peerleaders. 

 

Wij kijken dan ook uit naar komend schooljaar waarin 

Peer2Peer een steeds prominentere rol zal gaan spelen. 

Nathalie van Woudenberg 

Vakgroephoofd Nederlands (onderbouw), coördinator 

Peer2Peer, docent Nederlands en leerlingbegeleidster 

klas 2.5. 
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Watersportdag 

Afgelopen week hadden alle tweede klassen hun watersportdag. Deze watersportdag vond plaats aan de 

welbekende Sloterplas. De leerlingen hadden zich van te voren opgegeven voor activiteiten zoals windsur-

fen, waterfietsen en kanoën. Voor de leerlingen zonder zwemdiploma was er de activiteit vlotbouwen. 

Mede door het prachtige weer en de enthousiaste collega’s die hebben geholpen was de watersportdag 

ook dit jaar weer een groot succes! We hebben aardig wat kano’s te water zien gaan en leerlingen klets-

nat zien worden. En er waren ook heel wat leerlingen die door het vallen bij het windsurfen goed moe 

waren aan het einde van de dag. 

Maar stuk voor stuk vonden ze het heerlijk om even in de stralende zon te kunnen oefenen met een sport 

die de meeste nog nooit eerder hadden geprobeerd. 

Ayrton Britstra 

Docent bewegingsonderwijs 

Coördinator peer-to-peer 

Beweegcoach 
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Barcelona 

De leerlingen van 4 havo zijn naar Barcelona geweest en een aantal leerlingen bleven in Amsterdam. 

Een presentatie over een gebouw in het Nederlands of Engels was het doel. 

Een impressie uit Barcelona: 

De ervaringen van de leerlingen in Amsterdam en Barcelona verwerkten ze in een schilderij. 

Hieronder ziet u enkele schilderijen: 
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ARCAM 

De leerlingen van de tweede klas  deden een architec-

tuur wandeling  in de wijk rond om het Marcanti College 

en de Foodhallen om later in de week zelf een maquette 

te maken voor de nieuw aan te leggen wijk. Dit gebeurde 

in het gebouw van Arcam aan de Prins Hendrikkade. 

Alles onder deskundige begeleiding van docenten archi-

tectuur van ARCAM. 
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Poldersport 2019 

Afgelopen week hadden de derde klassen een sportieve activiteit. Ze gingen poldersporten in de Kwakel. 

De leerlingen hadden vooraf nog niet helemaal door wat ze allemaal te wachten zou staan, maar dat 

mocht de pret niet drukken. 

 

Rond 8.45 uur reden de bussen vanaf het Marcanti College richting de uiteindelijke locatie. Eenmaal daar 

aangekomen keken de leerlingen hun ogen uit. Bizarre bouwwerken boven land en water, loslopende 

koeien, een levend tafelvoetbalveld, koeienpoep en nog veel meer. 

 

Nadat de leerlingen in groepen waren verdeeld gingen ze aan de slag met een soort 6-kamp. Verschillen-

de onderdelen en spellen op het land. Na de lunch was het eindelijk tijd voor echt survivallen. Of iedereen 

droog zou blijven was de grote vraag. Als snel kregen we het antwoord want de eerste leerling maakte 

een mooie smakker in de sloot. Blijkbaar was dit het startsein voor veel meer natte pakken. 

 

We kunnen terugkijken op een enorm leuke en 

gave dag. Leerlingen en docenten hebben 

enorm veel lol gehad en we hebben een hele 

goede indruk achtergelaten bij de accommoda-

tie.  
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Geslaagd! 

Namens alle docenten, het onder-

steunend personeel en alle leer-

lingen van het Marcanti College! 

 

De diploma-uitreiking vindt plaats 

op 5 juli! 

Jan van Galenstraat 31 

1051 KM Amsterdam  

T: 020 606 90 00  

E:  info@marcanti.espritscholen.nl  

W: marcanti.espritscholen.nl  

Jaaragenda 

Week 27 (1-5 juli) 

• Schoolreis leerjaar 2 

• Poldersport 

• Diploma-uitreiking 

Week 28 (8-12 juli) 

• Sloterplasloop 

• Rapporten ophalen, boeken inleve-

ren 

• Boekenbesteldag 

ZOMERVAKANTIE 

14 juli-26 aug. 2019  


