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Van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen!
Wij hebben, als team, een goede start gemaakt met twee studiedagen om de kwaliteit van het onderwijs
en de begeleiding van uw kind goed te kunnen waarborgen. Alle medewerkers hebben weer zin om te
werken.
Op dit moment zitten de leerlingen in de zogenoemde "stormingsfase". Dit houdt in dat ze binnen de klas
aan het bepalen zijn wat ieder zijn rol is en waar je staat op de groepsladder. Dit is een heel natuurlijk
proces waar wij allemaal, leerlingen, vakdocenten, etc. doorheen moeten. Onze ervaring is dat we daarna
een rustigere tijd tegemoet gaan waarin de aandacht op leren komt te liggen.
Als ouder kunt u ook van grote betekenis zijn voor de school. U vindt in de Oudernieuwsbrief dan ook
weer een oproep om deel te nemen als ouderlid van de VMR. Denk mee in hoe we het Marcanti College
nog verder kunnen ontwikkelen.
We kijken uit naar de samenwerking.
Vol vertrouwen en positiviteit kijk ik het jaar in.
Met vriendelijke groet,
Steven Tan
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Introductie, Bootkamp
De introductie was weer een succes. Drie ochtenden hebben wij
als mentoren de leerlingen wegwijs gemaakt op het Marcanti
College.
Wij zijn dit schooljaar in het rijke bezit van twee mentoren per
klas. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen altijd iemand hebben
waar ze terecht kunnen.
De introductie werd afgesloten met het inmiddels al bijna traditionele Bootkamp in het Scheepvaartmuseum. Daar op het schip
deden de leerlingen activiteiten die gericht waren op samenwerken.
Wij als begeleiders waren aangenaam verrast te zien hoe enthousiast de leerlingen hieraan deelnamen.
Namens de mentoren en begeleiders,
Janske van Rees

Telefonisch spreekuur Zorg
Na de Herfstvakantie houdt de Zorgafdeling van het Marcanti College wekelijks een telefonisch spreekuur.
Elke donderdag* kunt u tussen 9:00 en 10:00 bellen voor vragen aan de zorg coördinatie:

020-6069027
* uitgezonderd schoolvakanties
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Brugklaskamp

Het brugklaskamp van 2019-2020 vond ook dit jaar weer in de eerste maand van het nieuwe schooljaar
plaats.
Bepakt en bezakt met luchtbedden, kussens en enorme rolkoffers werd het rustieke Laren blij verrast
door de enthousiaste groep Amsterdammers. Het gros had zich goed voorbereid, maar toch zaten sommige (staf)leden zonder bed. Ene meester Ufuk B. had de memo niet ontvangen dat er geen bedden op
de locatie stonden en zat de eerste nacht verlegen om een bedje/slaapzak. Gelukkig was meester Priester niet te beroerd om snel de Action aan te doen. Ook dit jaar hadden de secties een programma voorbereid voor onze eerstejaars.
Zo werd er levend Stratego gespeeld op de hei, werden bruggers aan elkaar geknoopt met fietsbanden
om vervolgens te voetballen, werd er gepuzzeld bij wiskunde en kwam tot slot het poldertheater langs
voor het betere toneelwerk. Onze eerstejaars kwamen aan als vreemden, maar vertrokken weer als
vrienden, als echte Marcantianen.
Joram Levison Mentor 1.1
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Kamp 3e jaar

De leerlingen van het derde leerjaar zijn in september twee dagen op kamp geweest een introductie
kamp voor CKV en BO. We vertoefden bij de Heidewachter in Otterlo. Op weg naar Otterlogingen we
eerst klimmen in Garderen. Het was reuze spannend een aantal leerlingen klommen zelfs tot een hoogte
van 25 meter. De leerlingen kregen eerst een goede instructie en werden gezekerd zodat er geen gevaar
was voor evt vallen. Daarna werden de kamers in de heiwachter ingericht. Daarna de heidevelden verkennen. En hamburgers bakken tafels dekken eten en daarna rappen, Andre Accord verzorgde deze workshops.
De volgende ochtend moesten we vroeg op tas weer inpakken en om half tien sprongen we op de fiets
naar het kruller muller museumwaar de kunstenaar Niek Michel een foto workshop gaf beeldenrijk de
beeldentuin fotograferen met een vleugje van jezelf. Weer op de fiets gesprongen en naar het jachtslot
Hubertus daar kregen de leerlingen een rondleiding. Op school moesten de leerlingen daar een tekening
van maken. De leerlingen en docenten kijken terug opeen geslaagde activiteit. Deze zal volgend schooljaar zeker weer plaats vinden.
Rita Hendriks, coördinator CKV
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Begeleider Passend Onderwijs
Mijn naam is Monique Koerts. Ik ben Begeleider Passend Onderwijs.
Op woensdagmiddag en donderdag ben ik werkzaam op het Marcanti College.
- Ik begeleid leerlingen, altijd met toestemming van ouders en na aanmelding door de zorgcoördinator.
- Observeer in de klas.
- Stem af met mentoren/docenten.
- Coach docenten.
- Overleg met de zorgcoördinator.
Ik ben te bereiken per mail: m.koerts@altra.nl telefoon 0633315275
Met vriendelijke groet,
Monique Koerts
Begeleider passend onderwijs, Beeldbegeleider, Faalangsttrainer.

Remedial Teacher, even voorstellen...
Mijn naam is Paulies Beck. Sinds dit schooljaar ben ik Remedial Teacher op
het Marcanti College. Ik ben er voor de leerlingbegeleiding van kinderen
met leerproblemen en dyslexie. Dat houdt in dat ik voor zowel docenten,
leerlingen en ouders aanspreekpunt ben rondom leerproblemen en dyslexie. Op school geef ik de dyslexie-trainingen aan de onderbouwleerlingen.
Ook begeleid en ondersteun ik allerlei leerlingen bij het leren. Daarnaast
ben ik verantwoordelijk voor dingen die met dyslexie te maken hebben zoals zorgen dat leerlingen een dyslexie-faciliteitenkaart hebben. Als u als ouder informatie wilt over dyslexie of u denkt dat uw dochter of zoon dyslexie
heeft, kunt u via de mentor informeren en dan kan de mentor van uw
dochter of zoon hulp bij mij vragen.
Voordat ik hier kwam werken, heb ik jarenlang op een Montessori basisschool gewerkt en was daar docent en hielp ik kinderen die extra zorg nodig hadden. Naast Remedial Teacher ben ik ook orthopedagoog
en werk ik vanuit mijn eigen praktijk in Purmerend. Ook begeleid ik veel kinderen op andere scholen. De
leerlingen die ik begeleid zijn heel verschillend. De kinderen komen van verschillende culturen, hebben
verschil in leeftijd en iedereen heeft een ander soort hulp nodig. Ik hel bijvoorbeeld ook leerlingen van
het ROC of volwassenen die een omscholing doen. Ik begeleid leerlingen bij het leren, maar ook met hun
gedrag. Ook kan ik intelligentie-onderzoeken afnemen en dyscalculie/dyslexie screenings.
In Purmerend woon ik samen met mijn man, zoon en honden. Mijn man is ook werkzaam in het onderwijs. Met mijn honden wandel ik veel door het Twiske en sport ik graag. Als er vragen zijn over dyslexie/
of de begeleiding van leerlingen, ben ik bereiken via de mentor van uw dochter of zoon. Op dinsdag ben
ik op het Marcanti College.
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Vestigings Medezeggenschaps Raad
Voor dit jaar is de medezeggenschapsraad op zoek naar een ouder die mee wil denken over lopende zaken in de school, de toekomst van de school en meer.
Dit houdt in dat deze ouder zo'n zes keer per jaar deelneemt aan een vergadering met de medezeggenschapsraad en de directie. In zulke vergaderingen worden zaken besproken als: lessenverdeling, taakbeleid, toetsing, etc.
Wij hopen op een geïnteresseerde, actieve ouder! Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met
onze voorzitter via m.pont@marcanti.espritscholen.nl.
Met vriendelijke groet
Marit Pont, voorzitter VMR

Activiteiten- en toetsweek
Beste ouders en verzorgers,

Op 31 oktober begint de eerste actieweek van dit schooljaar. Deze duurt tot en met woensdag 6 november. In deze week vinden er in de onderbouw verschillende activiteiten plaats zoals excursies en workshops. Voor onze (voor)examenklassen staan er toetsen en schoolexamens gepland. Dit uitgebreide rooster is binnenkort te zien op onze website, maar ook in het Zermelo rooster van uw kind.
Wij willen u vragen deze actieweek goed te bespreken met uw kind en samen een plan te maken ter
voorbereiding van deze week. Een van de onderdelen die deze week plaats zullen vinden zijn de driehoekgesprekken met de mentor.
U kunt samen op de websites kijken van een organisatie zoals het Foam of het Eye zodat uw kind goed
geïnformeerd is, de locatie weet en zich goed voorbereid. Voor deze buitenschoolse activiteiten is het
belangrijk dat uw kind een opgeladen OV chipkaart meeneemt.

Leerlingen die toetsen moeten maken zijn gebaat bij extra aandacht en ondersteuning. Help uw kind met
plannen, maar ook bij het nemen van voldoende rust en gezond eten. Zorg ervoor dat u weet hoe het
toetsrooster eruit ziet zodat uw kind op tijd slaapt en opstaat. Een tip: hang het rooster op de koelkast,
dan kunnen jullie het elke dag samen doornemen.
Wij hopen dat wij dit samen een succesvolle en leerzame week kunnen maken.
Met vriendelijke groet,
Namens de PLG voorzitters,
Btissame Ben Daued
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De Amsterdamse scholenArenA!
Op de Amsterdamse scholenArenA vind je stands van alle Amsterdamse middelbare scholen en natuurlijk
ook van het Marcanti College. Zo verken je welke school je aanspreekt en bij je past, en krijg je antwoord
van docenten en leerlingen op jouw vragen. Je komt ook meer te weten over de overstap naar de middelbare school en bijvoorbeeld over extra ondersteuning of speciaal onderwijs.
O, en er is ook tijd om de Johan Cruijff Arena beter te bekijken…

Vacatures en rooster
Beste ouders/verzorgers,
We zijn dit jaar begonnen met een behoorlijke goede start in de bezetting.
Vacatures op de vakken biologie, gym en inmiddels ook scheikunde zijn ingevuld.
In verband met kamp in leerjaar 1 en 3 en de docenten die elk jaar meegaan levert dat altijd wat lastige
gevolgen voor het rooster. Kamp zorgt er echter ook voor dat de positieve sfeer in de groep wordt versterkt en de kennismaking met mentoren wordt bespoedigd.

Alleen op wiskunde in leerjaar 2 en 3 is enige versterking wenselijk en wordt een docent voor kunst gezocht. Momenteel wordt een indeling gemaakt voor de steunlessen door de roostermakers in samenwerking met de vakhoofden.
De focus ligt hierbij eerst op de 4bk klassen, De steunlessen gaan van start in periode 2 (de week van 4
november).
Met vriendelijke groet,
Linda Spiering en Bianca Kamerbeek
Adjunct directeuren Marcanti College
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Jaaragenda
Week 43 (21-25 oktober)
 Herfstvakantie

Week 44 (28 okt - 1 nov)
 Start activiteiten- en toetsweek.
Week 45 (4-8 november))
 Begin Periode 2
Week 47 (18-22 november)

 Driehoeksgesprekken / Rapportuitreiking

Jan van Galenstraat 31
1051 KM Amsterdam
T:

020 606 90 00

E:

info@marcanti.espritscholen.nl

W: marcanti.espritscholen.nl
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