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Van de directie
Beste ouders/verzorgers,
De directie heeft samen met het team en de leerplichtambtenaar kritisch gekeken naar de regelingen met
betrekking tot verzuim, uitstuur en schorsing (VUS) in de school.
Door het voeren van gesprekken met elkaar en het toepassen van de leerplichtwet zijn wij tot wijzigingen
gekomen. Hieronder worden een aantal wijzigingen benoemd.
Deze week is het Marcanti College gestart met een opvanglokaal. Alle leerlingen die te laat zijn zonder
geldige reden of die uit de les worden gestuurd zullen onderwijs volgen in het opvanglokaal. Daarnaast zal
een herstelgesprek worden gevoerd.
Het melden van verzuim wordt gestructureerd. U als ouders/verzorger kunt verzuim (Bijv. ziekte, tandarts, dokter, rijexamen) telefonisch melden tot 10.00 in de ochtend. De verzuimkaart kan tot 5 lesdagen
na het verzuim worden ingediend. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt de ongeoorloofde registratie
definitief.

Het is belangrijk dat de school en ouders samenwerken. Uw zoon/dochter, onze leerlingen hebben ons
hierin nodig. Mocht u meer willen weten over het VUS-beleid dan kunt u zich wenden tot de directie.

Met hartelijke groet,
Steven Tan
Directeur Marcanti College
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Open Dagen
Op dinsdag 14 januari en woensdag 26 februari zijn (van 16:00 tot 20:00) de Open Dagen!

Geveldoek

Het Marcanti College start 2020 met een nieuw promotiedoek op de gevel. Op het doek staan twee van
onze leerlingen en een gymdocent. En natuurlijk onze strijdkreet:

Jouw kans op meer!
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Poëzie Revue
Woensdag 20 november was de finale van de poëzierevue in de OBA, 36 leerlingen streden met prachtige
gedichten om de eerste plaats. Tussen de optredens van onze leerlingen door werden we vermaakt met
optredens van dichter Ted van Lieshout een flitsende dansgroep en een heuse goochelaar. Het publiek,
alle eersteklassers gedroegen zich voorbeeldig en luisterden aandachtig naar hun klasgenoten. Hoewel
het voor de jury een hele klus was, kwam er toch een winnares uit de bus.
Sara Antwi was de gelukkige winnaar, hieronder staat haar gedicht:

ALLEEN.
Ik zit in mijn kamer
Ontspannend
Ik voel de zachte lakens op mijn huid

Ik denk aan mijn schoenen en kleren in mijn kast
het roze kastje in mijn kamer
Ik zit in mijn kamer heel alleen
Niemand die mij kan storen
Ik zit in mijn kamer en ben vredig
Ik wil springen in de lucht

En dans met de muziek mee
Ik zit in mijn kamer heel alleen
Ik ben alleen
bezig met mijzelf
En niemand anders
Sara Antwi
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Persoons- en kluisjescontrole
Op woensdag 11 december 2019 is een persoons- en kluisjescontrole gehouden. Dit is een standaard controle die wij meerdere keren per jaar uitvoeren volgens het veiligheidsconvenant in de stad Amsterdam.
De persoonscontrole houdt in dat er willekeurig een aantal leerlingen uit een klas worden gecontroleerd.
De leerling wordt gevraagd de inhoud van zijn/haar tas te laten zien en de zakken van zijn/haar kleding
binnenstebuiten te keren. Alleen als daar aanleiding toe is zal een leerling met zijn/haar toestemming
worden gefouilleerd.
De kluisjescontrole is een controle op de inhoud van de kluisjes.
Het Marcanti College voert de standaard controle uit om de veiligheid van alle leerlingen en medewerkers te kunnen blijven garanderen.
Met vriendelijke groet,
de directie van het Marcanti College

CKV Werkstukken 4HAVO

Nour en Riham

Elina en Oumaima

Intissar en Hayat
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Kunst en Cultuur
De leerlingen van 4 havo en de examenklassen gaan 1,2,3, april op Kunst en Cultuurreis naar Londen of
Parijs.

In Londen gaan de leerlingen verschillende bijzondere gebouwen bezoeken, varen over de Thames en een musical aanschouwen.

In Parijs is er een boottocht over de Seine gepland, een bezichtiging van Versailles
en we zullen het Louvre met daarin de Mona Lisa bekijken.
Ook de kerk de Sacre Coeur in Montmartre gaan we bekijken.
We slapen in hostels en hopen dat het bijzondere, gezellige en mooie reizen worden voor de examenkandidaten.

Ook konden de leerlingen kiezen voor de sportieve trip naar de Ardennen.
Hier zullen de leerlingen gaan kajakken, abseilen en ….

De leerlingen van de eerste klas gaan tijdens de actie week naar het rijksmuseum
waar ze een hele ochtend worden ondergedompeld in de tijd van de VOC.

De leerlingen van de tweede klas gaan naar het Anne Frank huis ter afsluiting van
de lessen M&M met het onderwerp de Tweede Wereldoorlog.
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Vakkanjer Scout Schoolwinnaars
Roosita en Jewel uit 1_1 zijn de schoolwinnaars van de Vakkanjers Scout wedstrijd. Met hun idee (JeRo)
gaan ze op 27 januari met hun mentor naar de Nationale Maakdagen in Utrecht!

Wat is jullie idee?
“Je hebt twee velden in elke trampoline hoort één iemand te
staan . Je hebt een groepje van 11 per ter trampoline. En je
hebt een hoge kasteel toren en aan de zij kant van de trampoline zit er een afkant plaats En je hebt een baskit en als je daar in
gooit is het twee mensen waard om bij de afkantplaats te staan.
En als de tegen stander in de baskit gooit SA. Kan je van de tegenstander 2 mensen meenemen of de 2 mensen van jou team
meenemen en als iedereen van jou team af is dan heeft de tegenstander gewonnen. “
Hoe werkt het?
“Twee trampoline tegen over elkaar en aan het einde van de
trampoline ( bij de ) een baskit en in het midden een kasteel
toren dat het was moelijer wordt om in de baskit te scoren en
een 2 baskit bals en het belangrijkste mensen”

Van welke materialen
wordt het gemaakt?
“13 minies trampolines per kant of 2 grote die tot 2000 kilo
gaat om niet in tezakkwn zachte ballen
baskit net en een goede gepomte toren”

We wensen het team
heel veel succes!
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Uitnodiging vragenlijst voor ouders
Het Marcanti College doet mee met een groot, landelijk onderzoek naar alcohol,
roken, drugs, gamen en sociale media onder scholieren. De kennis die dit
‘Peilstationsonderzoek’ oplevert, wordt gebruikt voor de ontwikkeling van
overheidsbeleid en preventieprogramma’s, zoals NIX18, Rookvrije schoolterreinen
en De gezonde school en genotmiddelen.
Leerlingen uit een aantal klassen van de school zijn uitgenodigd om een online
vragenlijst in te vullen. Als uw kind in één van deze klassen zit, dan heeft u hierover
meer informatie van de school ontvangen.
Ook uw mening telt!
Uit het onderzoek van 2015 bleek dat 39% procent van de ouders vindt dat hun kind
onder de 18 jaar geen alcohol mag drinken (zie ook peil.trimbos.nl/). Hoe gaat u om
met bovenstaande thema’s in de opvoeding van uw kind? Uw ervaringen en mening
zijn belangrijk voor ons onderzoek. Deze informatie kunnen we namelijk gebruiken voor
het ontwikkelen van lesprogramma’s en voorlichtingscampagnes. Helpt u mee door een
online vragenlijst in te vullen?
Doe mee
Ga naar: peil.trimbos.nl/ouders/vragenlijst en log in met:
wachtwoord: ouder2019
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten, dus vul hem meteen in! U kunt
de vragenlijst het beste invullen op de computer of tablet.

Vertrouwelijk en anoniem
De vragenlijst is anoniem. U vult dus nergens uw naam in. Uw antwoorden behandelen
we strikt vertrouwelijk. De school en uw kind ontvangen uw antwoorden niet.
Meer informatie?
Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u weten hoe we omgaan met uw privacy?
Kijk dan op peil.trimbos.nl/ouders. Of neem contact met ons op door een e-mail te
sturen naar peilstationsonderzoek@trimbos.nl.
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De beste wensen!
Het Marcanti College
wenst u en uw kind alle
goeds voor het jaar
2020!

Jaaragenda
Week 3 (13 - 17 januari)
• OPEN AVOND
• Start Actieweek
• Start Toetsweek
Jan van Galenstraat 31
1051 KM Amsterdam
T:

020 606 90 00

E:

info@marcanti.espritscholen.nl

W: marcanti.espritscholen.nl

Week 6 (3 - 7 februari)
• Driehoeksgesprekken
• Rapportuitreiking
Voorjaarsvakantie
17 t/m 21 februari
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