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Algemene informatie
De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) is een school voor Basisonderwijs (IPC)
en Voortgezet Onderwijs (mavo, havo, vwo (IMYC) en International Baccalaureate (IB).
DENISE is onderdeel van Esprit Scholen (http://www.espritscholen.nl/home/) en sinds 2018
IB-World School (www.ibo.org).
Adres en contactgegevens
De Nieuwe Internationale School Esprit
Piet Mondriaanstraat 140
1061 TT AMSTERDAM
+31 20 480 2700
info@denise.espritscholen.nl | h
 ttp://denise.espritscholen.nl
BRIN nummer Primair Onderwijs: 31LK
BRIN nummer Voortgezet Onderwijs: 17YS02
Schoolleiding
Waarnemend rector: Luc Sluijsmans l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl
Teamleider primair onderwijs: Jutka Colson j.colson@denise.espritscholen.nl
Teamleider voortgezet onderwijs: Jo Hooiveld j.hooiveld@denise.espritscholen.nl
Teamleider voortgezet onderwijs: Merel Kroese m.kroese@denise.espritscholen.nl
Management Assistent: Nelleke de Weerd: n.deweerd@denise.espritscholen.nl
Bevoegd Gezag
Onderwijsstichting Esprit
vertegenwoordigd door het College van Bestuur:
Ruth Kervezee en Percy Henry
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
020 5854811
Versie
8 september 2020
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Afkortingen
DENISE

De Nieuwe Internationale School Esprit

IEYC

International Early Years Curriculum

IPC

International Primary Curriculum

IMYC

International Middle Years Program

IB

International Baccalaureate

O&O

Onderwijs & Onderzoek

PO

Primair onderwijs

VO

Voortgezet onderwijs

Het aanbod en afkortingen van de vakken in het voortgezet onderwijs zijn te vinden via
https://bit.ly/denise-afkortingen
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1. Missie en visie
Welkom op DENISE. In deze gids leest u over onze oorsprong. Onze missie en visie is als volgt.
De Nieuwe Internationale School van Esprit (DENISE) is een PO en VO school van 4-18 jaar en biedt
Nederlands en internationaal onderwijs aan voor alle Amsterdamse internationals. DENISE staat
open voor alle leerlingen die nieuw zijn in Nederland ongeacht hun onderwijsachtergrond.
DENISE hecht waarde aan interculturele competentie en persoonlijke ontwikkeling. We werken in ons
onderwijs met acht kernwaarden en leren vanuit meerdere perspectieven naar de wereld te kijken.
In het PO en onderbouw VO (12 tot 15 jaar) van DENISE staan ieder leerjaar vijf ‘Units / Big Ideas’
centraal; dit zijn grote vraagstukken waarmee leerlingen de wereld in samenhang beter leren
begrijpen. Alle vakken werken vanuit het grote vraagstuk. Leren gebeurt aan de hand van 7 stappen
uit de leercyclus. Tijdens het leren bouwt de leerling voort op voorkennis. Leren met en van elkaar zijn
belangrijke onderdelen van het onderwijs op DENISE.
Bij DENISE is taalverwerving uitgangspunt. We vinden het belangrijk dat leerlingen die nieuw zijn in
Nederland een basiskennis van de Nederlandse taal verwerven. Taal mag geen belemmering zijn
voor leren. Door de Nederlandse en Engelse taal te leren, kunnen leerlingen kennis en vaardigheden
verwerven om actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Tenslotte moedigen we
leerlingen aan om actief gebruik te maken van hun moedertaal. Bij DENISE zijn alle leraren
taaldocent en dragen alle leraren verantwoordelijkheid voor de taalverwerving van onze leerlingen.
DENISE is een school waar ieder moment van het jaar leerlingen kunnen in-, door- en uitstromen. Het
curriculum maakt differentiatie naar leeftijd/niveau en een late selectie (bij 15 jaar) naar een diploma
programma mogelijk. Leerlingen werken op eigen tempo en niveau toe naar een diploma VMBO-T,
HAVO of IB (internationaal VWO). De leerling werkt met (digitale) leermiddelen die op maat worden
aangeboden.
DENISE is geaccrediteerd als IB World School en draagt het predicaat Taalvriendelijke school.
Ik wens u veel leesplezier in deze gids,
namens het hele DENISE team,
Hartelijke groet,
Luc Sluijsmans
Waarnemend rector
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2. Vooruitgang door te weten waar je vandaan komt
2.1 De oorsprong van DENISE
De missie van DENISE is om hoogwaardig internationaal en Nederlands onderwijs aan te bieden voor
leerlingen tussen 4 -18 jaar. DENISE is opgericht vanuit de visie dat elk kind ongeacht afkomst,
huidskleur, taal, gender, cultuur, geloof gelijke kansen heeft op een goede schoolloopbaan in
Nederland. We bieden door onze visie, aanpak en structuur verbeterde kansen om in een goed
schoolklimaat een diploma te halen en om een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan de
maatschappij. In 2014 is DENISE gestart. Een ‘gewone’ Nederlandse school, met een vrijwillige
ouderbijdrage en waarbij iedere leerling welkom is. Het doel is en is vooral een goede ontvangst en
ondersteuning voor nieuwkomers in Nederland bieden en toegang tot Internationaal Onderwijs voor
deze doelgroep. Op die manier willen we de kansen op succes voor nieuwkomers in Nederland zo
groot mogelijk maken. Intussen zijn we zes jaar verder, zitten we in een schitterend nieuw gebouw
met basis- en voortgezet onderwijs (groep 1 tot en met 18) bij elkaar en hebben we onze populatie
verbreed met internationals in de meest brede zin van het woord: van nieuwkomers en expats tot
migranten en Amsterdamse leerlingen, al dan niet in Nederland geboren. We bieden eindonderwijs
voor MAVO, HAVO en internationaal VWO (IB). We hebben ontdekt dat voor deze brede doelgroep
naast Internationaal Onderwijs, ook de reguliere Nederlandse programma’s een keuze kan zijn en dat
Engels en Nederlands als communicatie én instructietaal beide belangrijk zijn. We zijn een school met
meer dan 60 verschillende nationaliteiten. Begin 2016 werd DENISE -na een accreditatieproces van 3
jaar- een International Baccalaureate (IB) World School. In november 2019 ontvingen we het
predicaat ‘Taalvriendelijke School 2019-2021’ omdat we ruimte geven aan taal & cultuur van
leerlingen.
In onze school zijn er 4 verschillende Amsterdamse internationals:
1. Leerlingen van Nederlandse ouders met de wens voor internationaal onderwijs.
2. Leerlingen van Nederlandse of ‘gemengde’ ouders die enige tijd in het buitenland gewoond
hebben.
3. Expats: ouders die in Nederland komen werken voor een langere tijd en willen dat hun kind
integreert in de Amsterdamse cq. Nederlandse samenleving.
4. Andere nieuwkomers waaronder vluchtelingen, immigranten en leerlingen van ouders die zich
voor langere tijd in Nederland willen vestigen en integratie in de Nederlands samenleving
belangrijk vinden.
Esprit Scholen, het schoolbestuur van DENISE, heeft een internationale en innovatieve traditie die is
vastgelegd in het Onderwijsmanifest van Esprit Scholen (zie hier). Het manifest geeft op hoofdlijnen
weer wat Esprit Scholen wil betekenen voor onze leerlingen in en rond Amsterdam, voor de ouders
van onze leerlingen en voor onze medewerkers.
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2.2 Kernwaarden
Het creëren van een goede schoolgemeenschap zoals DENISE gaat niet vanzelf. Het vraagt iedere
dag om inspanning en onderhoud van ons allemaal. We zijn samen verantwoordelijk om de
kernwaarden respect, ruimdenkendheid en zorgzaamheid betekenis te geven en uit te dragen. Onze
kernwaarden zijn verankerd in de visie van ons onderwijs. Het is dan ook niet voor niets dat we in ons
lesprogramma dagelijks aandacht besteden aan gelijkheid, diversiteit en kansen. Eigenlijk in alle
lessen maar in het bijzonder de IPC-lessen, drama, Mens & Maatschappij, Maatschappijleer en
Theory of Knowledge (TOK) gaan we in debat over de maatschappij en de vele taaie vraagstukken
van het leven. De levensverhalen van leerlingen zijn stuk voor stuk indrukwekkende verhalen en ze
geven een interessant beeld hoe de waarden in het leven van onze leerlingen van betekenis zijn.

Daarnaast volgen we deze tien gedragsregels:
1. Je bent op tijd voor de lessen op de plaats waar je wordt verwacht.
2. Je eet en drinkt op de plaatsen waar dat hoort.
3. Je behandelt medeleerlingen en medewerkers met respect. Je gebruikt respectvol
taalgebruik.
4. Je volgt instructies van de medewerkers van de school op.
5. Je laat het lokaal netjes achter.
6. Je gebruikt je iPad en telefoon tijdens de les alleen voor het leren. De docent bepaalt dat.
7. Je draagt geen jas, pet of capuchon in de les.
8. Het huiswerk is gemaakt en werk lever je op het afgesproken moment in.
9. Het maken van foto’s, filmpjes en andere opnames is alleen toegestaan als onderdeel van
een opdracht en met toestemming van de ander.
10. Fysiek/verbaal geweld, stelen, wapens, drugs, roken en drankgebruik is verboden binnen en
buiten de school.

🌍 Lees meer in ons anti-pestprotocol.
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2.3 Groei: een voortdurende instroom van leerlingen
In de afgelopen zes schooljaren is DENISE gegroeid tot een school met 750 leerlingen (augustus
2020) met de mogelijkheid en de wens om door te groeien naar 950 leerlingen.
Bij de start van de school in 2014 hadden we 90 leerlingen van 12 jaar en ouder en 30 leerlingen van
4-12 jaar. Sindsdien is de school elk jaar met ongeveer 100 leerlingen gegroeid. We verwachten op 1
oktober 2023 de 930 gehaald te hebben en daarmee bereikt ons schoolgebouw zijn maximale
capaciteit, zie tabel 1.
De instroom vindt plaats via drie natuurlijke 'toegangspoorten: 4 jarigen in groep 1, door- en nieuwe
instroom van 12 jarigen via groep 9 en tot slot nieuwkomers via groep 0. Daarnaast vindt er
voortdurend zij-instroom plaats van immigranten en leerlingen van andere VO-scholen in vooral groep
11, 12 en 13 (start diploma programma's). Dit laatste fenomeen zegt mogelijk iets over de bijzondere
kansen die onze structuur van diploma programma's biedt. Resultaten hiervan kunnen we pas echt
geven nadat we daadwerkelijk enkele cohorten 'afgeleverd' hebben. Daarvoor is het nu nog te vroeg.
Tabel 1: gerealiseerd en verwachte groei DENISE
School Year

Students Primary

Students Secondary

Total

2014-2015

30

90

120

2015-2016

105

193

298

2016-2017

111

242

353

2017-2018

121

287

408

2018-2019

160

301

461

2019-2020

234

414

648

2020-2021

312

481

793

2021-2022

312

563

875

2022-2023

312

587

899

2023-2024

325

605

930

gerealiseerd

verwacht
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2.4 Internationaal mindedness
Onze ambitie is om onze leerlingen voor te bereiden wereldburgerschap en ruimdenkendheid, een
wereld waarin zij een actieve rol als wereldburgers kunnen nemen. Om deze doelen te bereiken
besteden wij nadrukkelijk aandacht aan bepaalde vaardigheden en competenties. Het programma
bouwt voort op de ‘International Goals’ en de ‘persoonlijke doelen’ van het IPC en IMYC. De
leerdoelen worden bereikt in de lessen. Het IPC/IMYC heeft de volgende internationale doelen
geformuleerd:
●
●
●
●
●

Kennis en begrip van de eigen nationale cultuur. Internationaal is zowel inter- als nationaal.
Besef en begrip van de onderlinge afhankelijkheid en onafhankelijkheid tussen de volkeren.
Besef en begrip van de onderlinge afhankelijkheid van en de onafhankelijkheid tussen
landen.
Bewustwording en inzicht krijgen in de essentiële overeenkomsten tussen de volkeren en
landen van de wereld.
Ontwikkelen van het vermogen om te gaan met mensen die anders zijn dan wij zelf.

Het IPC/IMYC heeft daarnaast persoonlijke doelen geformuleerd. De persoonlijke doelen verwijzen
naar de individuele kwaliteiten en eigenschappen waarvan we geloven dat deze van essentieel
belang zijn voor kinderen in de 21e eeuw. We werken vanuit acht kernwaarden: veerkracht,
communicatie, bedachtzaamheid, zorgzaamheid, aanpassingsvermogen, samenwerking, respect en
een leven lang leren. In de praktijk betekent dit dat leerling, leraren en ouders:
●
●
●
●
●
●
●

Kennis nemen van en openstaan voor verschillende opvattingen, culturen en tradities.
In staat zijn om verschillende standpunten, culturen en tradities van andere mensen te
respecteren.
In staat zijn om te gaan met onbekende situaties.
In staat zijn om taken met vertrouwen te benaderen.
In staat om nieuwe rollen, ideeën en strategieën te ontwikkelen en verkennen.
In staat zijn om te bewegen tussen conventionele en meer vloeiende vormen van denken.
In staat zijn om te functioneren in verschillende situaties.

2.5 Diversiteit
Het vergroten van kansen voor alle leerlingen met zeer diverse achtergronden is voor ons een taai
vraagstuk. Het is niet eenvoudig om onderwijs in te richten dat voldoet aan de behoefte van iedere
leerling. Om de kwaliteit te bieden die we willen, zijn we permanent in dialoog met leerlingen, leraren,
ouders en partners in de schoolomgeving over de inrichting van ons onderwijs; een gesprek over
oplossingen die veelal bedacht zijn buiten de gebaande paden. Door dat te doen richt ons
onderwijsmodel zich naar de op dat moment ontstane situatie en behoefte. We zien dagelijks
carrièrepaden van leerlingen die soms niet voor mogelijk werden geacht. We zien het vooral aan de
wijze waarop leerlingen elkaar accepteren, begrijpen en ondersteunen, los van kleur en culturele
achtergrond.
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2.6 Focus op taal, late selectie en onze maatschappelijke opdracht
Taal mag geen barrière zijn voor leren
Een van de succesfactoren is ons Taalbeleid: leerlingen de kans geven om zich zowel te profileren in
het Nederlands als in het Engels. Zo houdt de leerling kans op het behalen van een Nederlands
diploma (MAVO en HAVO) of een Engelstalig (International Baccalaureate, IB). Dit is ook een
belangrijk kenmerk geworden van DENISE: de leerling werkt naar een doel toe, dat leren wat je nodig
hebt voor de volgende stap om te voldoen aan de kerndoelen en startklaar te zijn voor een diploma
programma.
Late selectie
In de afgelopen vijf jaar is door het stellen van bovenstaande vragen een mix ontstaan van holistisch
heterogeen tweetalig basis- en voortgezet onderwijs, gebaseerd op het International Primary en
Middle-Years Curriculum1. Daarbij past geen vroege selectie; leerlingen gaan na groep 8 verder met
groep 9, 10 en 11 in ons voortgezet onderwijs. Tenzij wij er van overtuigd zijn dat vmbo-t echt niet
haalbaar is. Dit wordt in groep 6/7 al gesignaleerd, zodat ouders op tijd een andere school kunnen
kiezen. In de onderbouw van het VO zitten leerlingen die perspectief hebben op de start van een
vmbo-t, havo of vwo diploma programma . In die klassen is differentiatie vereist voor het leerproces
van leerlingen op hun niveau. Dit is een professionalisering van docenten waar tijd en aandacht voor
is. In groep 11 (of de afgeleide groep 15, 16 en 17)2 doen leerlingen toelating voor een MAVO, HAVO
of IB diploma programma en kunnen zij dus - binnen hun mogelijkheden en ambities - kiezen voor
een Nederlandstalig of Engelstalig onderwijs. Wij denken dat dit het meest open systeem van
onderwijs is voor deze speciale doelgroep wat bijdraagt aan het verkleinen van de
kansenongelijkheid.
Onze maatschappelijke opdracht
Naast kansen op cognitief gebied hechten we ook veel waarde aan onze maatschappelijke opdracht.
Ook dat is een belangrijk onderdeel van het vergroten van kansen voor succesvolle deelname aan de
maatschappij. In Nederland zijn gezamenlijke waarden over onderwijs vastgelegd in de Wet op het
PO/VO, te weten:
"het onderwijs: (a) gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, (b) is
mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en (c) is er mede op
gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en
culturen van leeftijdgenoten".
Ons onderwijsconcept van biedt een context waarin de leerling iedere dag een grote diversiteit aan
leerlingen en leraren ontmoet. Dat is een belangrijk onderdeel van onze visie en uitgewerkt in schoolen het leerplan. In het contact met die ander en onder begeleiding van onze leraren ontdekt de
leerling wie hij is, wat hij kan, wat hem raakt, wat hij durft en wat hem motiveert. Het zit stevig
verankerd in onze missie, visie en acht kernwaarden. Ook leert de leerling zijn/haar
(familie)geschiedenis te beschouwen. Geschiedenis is dan ook een verplicht onderdeel van ons
curriculum, ook in de examenprogramma’s mavo en havo.

🌍 Kijk voor meer informatie in ons Taalbeleidsplan
1
2

Zie: https://fieldworkeducation.com/curriculums/middle-years
Zie voor een uitleg van groepering paragraaf 3.1
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3. Onderwijs
3.1 De vijf onderwijsprogramma’s van DENISE
Om taalbarrières die nieuwkomers ervaren weg te nemen hebben we ons onderwijs gegroepeerd
rond vijf programma’s voor de leeftijden van 4 tot 18 jaar. Nederlands leren is nodig om het mavo- of
havodiploma te kunnen halen.
Het diplomeringssysteem in Nederland is niet gericht op anderstaligen: het is niet mogelijk om de
vakken in een mavo- of havodiploma programma in een andere taal aan te bieden. Dit is de reden dat
we in plaats van een Nederlands vwo diploma programma zijn gestart met het Engels International
Baccalaureate (IB): een 3-jarig Engelstalig programma dat ook voorbereid op de universiteit (groep
12i, 13i, 14i, zie afbeelding 1). Dat programma neemt o.a. de taalbarrière (Nederlands) weg. Een
vergelijkbaar internationaal programma voor mavo of havo bestaat vooralsnog niet in Nederland.
Een deel van de nieuwkomers kan ons type onderwijs qua niveau niet aan. Zij starten een programma
ter voorbereiding van een vmbo basisberoeps (bb) of kaderdiploma (kb). Die leerlingen kunnen niet
starten op DENISE. We werken daarbij binnen het bestuur van Esprit Scholen samen met het
Mundus College. In onze gezamenlijke groep 0 (zie afbeelding 1) werken leraren van Mundus en
DENISE samen aan het determineren tussen VMBO BB/BK, PRO en overige onderwijssoorten.
Leerlingen tussen 12 en 18 jaar die weinig of geen Nederlands spreken, beginnen in deze groep. In
deze groep 0 verzamelen we zoveel mogelijk informatie over de leerling door leeractiviteiten,
gesprekken te voeren met ouders & leerling, door het testen en het observeren van het gedrag van de
leerling in de klas. Na groep 0 gaat de leerling naar het Mundus College (BB /KB, Pro) of DENISE
(vmbo-t, havo of vwo). Een nieuwkomer zit maximaal 6 weken in deze startgroep. Het lerarenteam
voor deze groep bestaat uit zowel DENISE als Mundus leraren.
Om voor iedere leerling maximale kansen te creëren hebben we een apart en intensief
taalprogramma ontwikkeld (zie paarse blok in afbeelding 1). Hoe sneller een leerling de Nederlandse
taal verwerft, hoe sneller een doorstroom naar een volgende niveaugroep. Er is dus een permanente
doorstroom van leerlingen binnen de school. Dit biedt voordelen, maar ook nadelen. Het voordeel is
dat er altijd plek is voor een nieuwkomer in Amsterdam en volop kansen om goed aan te haken in het
Nederlandse onderwijssysteem. Het nadeel is echter dat de doorstroom een gevoel van onrust met
zich meebrengt. Er is daardoor ook een permanente druk op het lesrooster, het vinden van geschikte
leraren en de kunde van collega’s om te kunnen differentiëren. En druk op de groepsvorming,
groepscohesie en het sociale klimaat.
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Afbeelding 1. Groepering en doorstroommogelijkheden DENISE

Het DENISE Primary Groep 1-8; (4-12 jaar) en Middle Years - Groep 9, 10, 11; (12-14 jaar)
Het DPP is een tweetalig (Nederlands-Engels) programma voor primair onderwijs. Ons programma in
groep 1 en 2 is gebaseerd op het International Early Years Curriculum (IEYC). Vanaf groep 3 werken
we met het International Primary Curriculum (IPC) dat zich vormt rond de kerndoelen voor het
Nederlands primair onderwijs. Het DMP is een tweetalig (Nederlands-Engels) programma voor
voortgezet onderwijs gebaseerd op het International Middle Years Curriculum (IMYC) dat zich vormt
rond de kerndoelen voor de onderbouw van het Nederlands voortgezet onderwijs.
Het International Primary Curriculum (IPC) en het International Middle Years Curriculum (IMYC) is
een uitdagend, boeiend, internationaal georiënteerd, concept-based curriculum, speciaal ontworpen
voor de unieke leerbehoeften van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Het IPC en IMYC
helpen leerlingen om betekenis te geven aan hun leerproces door vakkennis te koppelen aan een een
groot vraagstuk of te wel het Big Idea. Een Big Idea helpt leerlingen de wereld in samenhang beter
leren begrijpen.
Zowel en in het PO als onderbouw VO staan ieder leerjaar vijf Units van Big Ideas centraal; Alle
vakken werken vanuit het grote vraagstuk. Leren gebeurt aan de hand van 7 stappen uit de
leercyclus. Dit omvat de ontwikkeling van basis vakkennis en -vaardigheden die leerlingen nodig
hebben voor het functioneren in de maatschappij (algemene ontwikkeling), de doorstroom naar het
voortgezet onderwijs en uiteindelijk het startklaar zijn voor een diplomaprogramma. Leerlingen werken
aan een gedegen kennisbasis en ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn voor onderzoek, voor het
presenteren en voor het gebruik van een reeks mediabeelden om het leerproces te presenteren.
Bovendien is er in het programma aandacht voor persoonlijke vorming. Dat gebeurt door alle lessen
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heen en in het bijzonder tijdens de mentorles (iedere dag). Elke unit wordt afgesloten met een ‘Exit
Point’. Tijdens het Exit Point worden de leerlingen gevraagd hun begrip van de opgedane leerstof te
laten zien en wat het geleerde voor hen persoonlijk en in een echte wereld context betekent. Het
plannen en produceren van deze activiteit biedt leerlingen de mogelijkheden om op een creatieve
manier het leerresultaat te delen met medeleerlingen, ouders en leraren en tevens te reflecteren op
hun eigen leerresultaat. Tijdens het leren bouwt de leerling voort op voorkennis. Leren met en van
elkaar zijn belangrijke onderdelen van het onderwijs op DENISE.

Afbeelding 2: leercyclus IPC en IMYC

🌍 Kijk voor meer informatie fieldworkeducation.com
Het DENISE Language Programme - Taalklassen T1 t/m T11; (12-18 jaar)
Het DLP is een programma voor leerlingen van 12 jaar en ouder die de Nederlandse taal niet
voldoende beheersen om in een van de andere programma’s onderwijs te krijgen. We onderscheiden
drie niveaugroepen:
● T1,2,3: Leerlingen die geen of nauwelijks kennis hebben van het Nederlands (ERK-niveau:
0-A2)
● T10: Leerlingen die bijna klaar zijn om een programma in groep 9, 10 of 11 te volgen
(ERK-niveau A2-B1).
● T11: Leerlingen die bijna klaar zijn om een programma in groep 15, 16, 17 of 18 (ERK-niveau
A2-B1).
Het DENISE Career Programma - Groep 15, 16, 17 en 18; (15-18 jaar)
Groep 15, 16 of 17 is een voorbereiding op het DENISE-diplomaprogramma voor leerlingen van 15
jaar en ouder. Dit zijn leerlingen die om uiteenlopende redenen (meestal vanwege een verblijf in het
buitenland) een onderbroken onderwijscarrière hebben. Leerlingen voor wie een diplomaprogramma
geen optie is (vanwege leeftijd of een taal- of onderwijsachterstand) volgen in groep 18 een
programma dat een voorbereiding is op beroeps- of volwasseneneducatie.
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Het DENISE Diploma Programma - Groep 12, 13, 14; (15-18 jaar)
Het DDP onderscheidt drie verschillende curricula om onze leerlingen op maat te kunnen bedienen na
het afsluiten van het Middle Years Curriculum of Career Programme. Sinds 2015 verzorgen we in
samenwerking met het Mundus College een eenjarig mavo-diplomaprogramma. Vanaf 2019 bieden
we tevens een tweejarig havo-diplomaprogramma. Daarnaast bieden we het IBDP (Diploma
Programme). Dit Engelstalige programma leidt op voor wetenschappelijk onderwijs. DENISE hanteert
een uniek ontwerp van het examenprogramma MAVO en HAVO. Voor de MAVO geldt een 1 jarig
VMBO-T programma. Voor de HAVO geldt dat leerlingen in 4 havo vervroegd examen doen in
Engels, Geschiedenis en Wiskunde A of B. Nederlands start voor de helft. In 5 havo doet de leerling
vervolgens examen voor Nederlands en de profielvakken. De schoolexamenvakken LO, PWS, ML en
CKV worden in 4 havo opgestart en in 5 havo afgerond.

🌍 Het ontwerp van het DENISE Diploma Programma is via deze presentatie te bekijken.
3.2 Curriculumboek: alle leerdoelen, -inhouden en beoordelingstaken op een rij
De vijf programma's van DENISE voldoen aan de eindtermen voor groep 1-8 op de basisschool en de
kerndoelen in het lager secundair onderwijs voor groep 9-11. De 58 kerndoelen voor het primair en
voortgezet onderwijs zijn niet per niveau in Nederland gespecificeerd. Deze situatie laat ruimte om
leerlingen de eerste drie jaar een gemengd curriculum aan te bieden volgens de principes van de
‘Middle School’.
Leerdoelen worden voor elk onderwerp geformuleerd en vastgelegd in ons curriculumboek. De
leerling heeft een schooljaar (september-juli) om aan deze doelen te werken. Op verschillende
momenten beoordelen leraren hoe leerlingen presteren op deze leerdoelen op basis van zijn of haar
resultaten. De docent maakt gebruik van verschillende beoordelingsinstrumenten, zoals toetsen,
presentaties, essays, uitgebreid praktisch werk, projecten, portfolio's en mondeling werk. In
november, maart en juni bepaalt de leraar het niveau van de leerling in een verslag.
Voor elk vak beoordelen docenten hoe goed leerlingen presteren ten opzichte van hun leerdoelen.
Leerdoelen maken duidelijk welke kennis, vaardigheden of benaderingen van leren belangrijk zijn
voor elk onderwerp.
Werken aan en het bereiken van leerdoelen is om drie redenen belangrijk:
1) het helpt de leerling om zijn of haar interesses te ontdekken;
2) het helpt de leerling beter te begrijpen hoe de maatschappij werkt en hoe hieraan een
bijdrage te leveren;
3) het helpt de leerling zich voor te bereiden op het diplomaprogramma.
Leerlingen doorlopen de niveaus in hun eigen tempo en kunnen op elk moment naar een volgend
niveau. Er zijn echter bepaalde stadia waarin een minimum aan succes vereist is om door te gaan
naar het volgende schooljaar. Deze fasen bevinden zich aan het einde van de taalklassen, aan het
einde van de basisschool (groep 8), het einde van het onderbouwprogramma (groep 11) en aan het
einde van de het Career Programme (groep 15-17). Groep 12i is onze Pre-DP groep voor
toekomstige IBDP-1 (Groep 13i) en IBDP-2 (Groep 14i).
Vóór de start van elk diplomaprogramma (groepen 12i, 13h en 14m) is een beoordeling voor toelating
vereist.

🌍 Kijk voor meer informatie het Admission Policy document.
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3.3 Toetsbeleid
Onze filosofie is dat frequente, regelmatige en permanente evaluatie tijdens onze programma's een
belangrijk en onmisbaar onderdeel is van het leerproces. De beoordeling wordt gezien als een
hulpmiddel dat kan worden gebruikt om een (persoonlijk) leerdoel te bereiken. Beoordeling is geen op
zichzelf staand doel waar het leren stopt, maar maakt deel uit van de voortdurende ontwikkeling van
de leerling. Tijdens de vijf periodes per cursusjaar gebruiken leraren formatieve toetsing om de
leerbehoeften van leerlingen te identificeren en als onderdeel van het leerproces zelf. Leraren
gebruiken summatieve beoordeling om het prestatieniveau van een leerling aan het einde van elk
semester te bepalen. Indien van toepassing gebruiken leerkrachten peer- en zelfevaluatie: leerlingen
beoordelen hun eigen en elkaars werk. Wanneer relevant kunnen leerlingen ook actief worden
betrokken bij de vaststelling van criteria voor werk dat moet worden beoordeeld.
Docenten van DENISE gebruiken de volgende richtlijnen bij het beoordelen van hun leerlingen.
1. De beoordeling ondersteunt de cognitieve en persoonlijke leerdoelen..
2. Alle beoordelingen bij DENISE zijn criteriumgerelateerd. Leraren gebruiken een rubric met
criteria om het prestatieniveau te bepalen. Getallen geven het bereikte niveau aan.
3. De beoordelingsresultaten op het DENISE-verslag hebben een hoge mate van
betrouwbaarheid. De resultaten voorspellen de perspectieven en kansen van leerlingen met
betrekking tot een diplomaprogramma (binnen of buiten DENISE) of verder studeren in het
vervolgonderwijs.
4. De beoordelingstaken evalueren een leerdoel of een aantal leerdoelen volgens het
curriculumboek.
5. De beoordeling weerspiegelt de internationale oriëntatie van de DENISE-programma's; het
vermijdt culturele vooroordelen en het ondersteunt leerlingen bij het verwerven van de
Nederlandse en Engelse taal.
6. In de beoordeling wordt aandacht besteed aan hogere cognitieve vaardigheden en aan meer
fundamentele vaardigheden.
7. Leraren zijn verantwoordelijk voor het creëren van een verscheidenheid aan
beoordelingstaken en instrumenten om ervoor te zorgen dat alle leerdoelen voor het
onderwerp worden behandeld.
8. Leraren benchmarken hun manier om het werk van leerlingen te beoordelen door feedback te
verzamelen van ervaren senior examinatoren en statistische informatie (in of buiten DENISE).
9. Docenten houden de voortgang van leerlingen systematisch digitaal bij. De gegevens zijn
beschikbaar voor andere docenten, leerlingen en ouders / verzorgers. Gegevens moeten
eenvoudig, duidelijk en nauwkeurig zijn.
10. Elke docent biedt ondersteunende feedback over de prestaties van leerlingen tijdens elke
periode. Deze feedback geeft antwoord op: wat waren de leerdoelen van de leerling? Heeft
de leerling deze doelen bereikt? Wat is het einddoel? Welke stappen moeten worden
ondernomen om te verbeteren?
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11. In november, maart en juni schrijft een leraar een verslag. Verslagen worden besproken
tijdens gesprekken van 10 minuten met de ouders / verzorgers van de leerling. Tijdens deze
bijeenkomsten bespreekt de leerling welke doelen hij of zij nog niet heeft bereikt en waarom.
12. Docenten houden een duidelijke en nauwkeurige digitale registratie bij van alle
beoordelingsactiviteiten. Beoordelingsinstrumenten zijn digitaal en kunnen worden gedeeld
met andere docenten, curriculumcoördinatoren en het schoolmanagement.
13. Als een docent vermoedt dat een leerling zich schuldig maakt aan plagiaat zal de docent
geen beoordeling toekennen, de mentor en de curriculumcoördinator op de hoogte brengen
en verwijzen naar het Academic Honesty Policy van de school.
14. Bij het ontwerpen van beoordelingstaken wordt rekening gehouden met het taalbeleid.
15. Naast het werken aan de vakspecifieke kennis en vaardigheden van leerlingen, stimuleert
elke docent de leerling om vaardigheden te ontwikkelen die hem of haar helpen 'leren leren'.
Dit betreft onderzoeksvaardigheden, communicatie, samenwerking, zelfmanagement,
denkvaardigheden, leerhouding en academische eerlijkheid. De studievoortgang van de
leerling in deze vaardigheden is een belangrijke indicator van welk diplomaprogramma
haalbaar is. Elke docent evalueert deze vaardigheden op een schaal met vier
onderscheidingen: verbetering nodig, competent, goed of uitstekend.
DENISE-docenten verwachten van de leerling (in toenemende mate) om:
● onderzoeksvragen te onderzoeken met verschillende media;
● effectief en respectvol te communiceren;
● samen te werken;
● om te gaan met feedback;
● kritisch te denken en probleemoplossend vermogen te demonstreren;
● voorbereid in de les te komen, de les altijd goed te gebruiken en het huiswerk te maken;
● eigen werk te creëren en te weten hoe je bronnen vermeldt.
DENISE-leerlingen kunnen van de docent verwachten:
● om de vereisten voor elk werk duidelijk te benoemen in een rubric;
● om voldoende tijd te bieden aan leerlingen om een bepaalde beoordelingstaak te voltooien;
● om adequate toegang te bieden tot alle materialen die nodig zijn voor het succesvol voltooien
van een beoordelingstaak;
● om feedback te geven binnen 10 werkdagen nadat het werk is ingeleverd.
DENISE-docenten verwachten van ouders / verzorgers:
● om constructieve en positieve steun te bieden als hun zoon / dochter hun schoolwerk voltooit;
deze ondersteuning mag echter niet zover gaan dat de authenticiteit van het werk van de
leerling in gevaar wordt gebracht.
● om een stille ruimte te bieden en voldoende tijd om het schoolwerk te voltooien;
● om toegang tot internet en lidmaatschap van een bibliotheek te bieden;
● om ouderbijeenkomsten te bezoeken (begin schooljaar, november en maart of op uitnodiging
van de mentor).

🌍 Zie voor meer informatie het Assessment Policy document.
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3.4 Plagiaatbeleid
Bij DENISE moedigen we onze leerlingen aan om academisch eerlijk te zijn. Aangezien onze
leerlingpopulatie verschillende culturele en nationale achtergronden heeft, realiseren we ons dat niet
alle leerlingen dezelfde academische normen geleerd hebben. Omdat het een belangrijke taak van
onze school is om het niveau te beoordelen waar een leerling aan werkt (mavo / havo / vwo), willen
wij er zeker van zijn dat het het eigen werk van de leerling is dat we beoordelen. Daarom loopt ons
Academic Honesty Policy door de hele middelbare school, te beginnen in de taalklassen. Wat we van
leerlingen verwachten, is afhankelijk van de groep waarin ze zitten. Omdat we het belangrijk vinden
dat leerlingen niet kopiëren en plakken vanuit Google Translate / bronnen, leren leerlingen hoe ze een
bron kunnen herkennen en een lijst met gebruikte bronnen kunnen maken. Van onze DP-leerlingen
verwachten we dat ze altijd volledige APA-referenties gebruiken. De details van wat we per klas
verwachten, zijn te vinden in het Academic Honesty protocol. Het protocol is beschikbaar voor alle
docenten, leerlingen en mentoren en zal regelmatig worden herzien. Het idee achter deze
verwachtingen is dat we als school willen dat de leerlingen hun eigen ideeën en vaardigheden
ontwikkelen en we willen kunnen volgen hoe ze zijn geconstrueerd. Het moet voor docenten duidelijk
zijn welke ideeën en vaardigheden van de leerling zijn en welke van elders komen. Leren hoe
onderzoek te doen is een belangrijk element in alle DENISE-programma's. Het is geen probleem om
elders kennis en inspiratie op te doen, zolang er maar naar wordt verwezen. Omdat leerlingen
gedurende het schooljaar bij ons op school komen, zullen mentoren nieuwe leerlingen instrueren en
hen toegang geven tot de Academic Honesty protocol. Vakdocenten leggen uit wat er van de
leerlingen wordt verwacht in het kader van concrete opdrachten.

🌍 Bekijk voor meer informatie het Academic Honesty Policy document.
3.5 Leermiddelenbeleid
Op DENISE wordt de leerinhoud zowel digitaal als in hard-copy aangeboden. Wij vragen leerlingen
(en ouders) zelf voor een device te zorgen. In het PO wordt deze door de school aangeboden. Een
device is een laptop of tablet. In het VO dienen leerlingen een Chromebook aan te schaffen. Elke
leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen device. De leermiddelen die bij DENISE worden
gebruikt, stellen leerlingen in staat om hun eigen keuzes te maken binnen het curriculum. Op DENISE
maken we gebruik van zowel digitaal als gedrukt materiaal. Docenten ontwikkelen op maat gemaakt
educatief materiaal en leveren deze veelal digitaal aan de leerlingen. Vanaf de examenklassen groep
12/13/14 treedt het boekenfonds in werking en ontvangt de leerling tegen een borg van 75 euro een
boekenpakket. In de overige groepen worden ook boeken gebruikt. Die blijven echter op school.
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4. Resultaten
Alle data met betrekking tot resultaten leerlingen en tevredenheidsonderzoek van leerlingen en
ouders zijn openbaar toegankelijk via de landelijke website 'Scholen op de kaart' (zie PO3 en VO1)
In november 2017 vond het eerste VO onderzoek plaats door de inspectie. Het oordeel was
voldoende. Het rapport staat hier4. We hebben als school te maken met drie inspecteurs: voor PO,
VO en EAO (Eerste Opvang Anderstaligen). Hoewel het bovengenoemde onderzoek betrekking had
op VO waren ook de inspecteurs PO en EAO aanwezig op de onderzoeksdag. De kwaliteit van het
internationaal programma wordt onder andere door de IB World School organisatie beoordeeld. Het
vervolgonderzoek van de Inspectie stond gepland voor 16/17 maart 2020 maar is door de Corona
Crisis verplaatst naar 22 september 2020. De uitkomst van het onderzoek gebruiken we voor de
verbetering van de school.
Primair onderwijs
We gebruiken in groep 8 de IEP eindtoets. Hieronder staan de resultaten van schooljaar 2018-2019.
In 2019-2020 was er geen eindtoets vanwege Corona. Nagenoeg alle leerlingen stromen door naar
groep 9 van DENISE. Om te kunnen starten op DENISE is minimaal een VMBO-T advies nodig.

Voortgezet onderwijs
Hoewel het een ingewikkelde klus blijft om een nieuwkomer een Nederlands examen te laten maken
indien hij/zij nog maar kort in Nederland is. Afgelopen jaren hebben we alleen met een VMBO-T
(mavo) examen cohort gewerkt. Het betreft een groep met nagenoeg allemaal nieuwkomers en dus
recent machtig van de Nederlandse taal. De vier lichtingen die we tot nu toe hebben gehad laten een
wisselend resultaat zien: 69% > 62% > 78% > 82%. Een groot deel van de examenkandidaten haalt
namelijk alsnog het VMBO-T diploma op de VAVO.
Voor een nieuwkomer van 15+ betekent het dat ze niet een jarenlange voorbereiding hebben op hun
examenprogramma binnen het Nederlandse onderwijs of binnen DENISE. Het is voor ons dus steeds
afwachten welk cohort er startklaar is en aan het 1 jarig VMBO-T examenprogramma kan starten. Zo
snel mogelijk brengen we vervolgens in kaart wat dit cohort nodig heeft.
HAVO: nog geen resultaten. Het eerste HAVO cohort doet zijn eerste centraal examens in HAVO 4
(de overige vakken in HAVO 5).
Internationaal Baccalaureaat (IB): In schooljaar 2019-2020 deed ons eerste cohort IB (vergelijkbaar
met VWO) examen. Alle leerlingen zijn geslaagd (100%).

3
4

https://scholenopdekaart.nl/
https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/
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5. Leerlingzaken
5.1 Toelating
Toelating op DENISE is mogelijk voor alle leerlingen van 4 tot 18 jaar. Wanneer een kind 4 jaar oud
is, kan hij of zij naar de basisschool gaan. Basisscholen in Amsterdam volgen een gelijkwaardig
toelatingsbeleid. Als u bent ingeschreven bij de gemeente Amsterdam, ontvangt u rond de derde
verjaardag van uw kind een verklarende brochure en een aanmeldingsformulier.
Voor alle andere leerlingen gebruiken we een intakeprocedure en informatie van vorige scholen om
ons te helpen bepalen welke groep het best geschikt is voor de behoeften van de leerling.
Leerlingen tussen 12 en 18 jaar oud, die geen of weinig Nederlands spreken, worden eerst geplaatst
in onze intakeklas, groep 0. In groep 0 proberen we zo veel mogelijk informatie te krijgen over de
leerling door gesprekken te voeren met ouders en de leerling, het afnemen van toetsen en het
observeren van het gedrag in de klas.
Voor toelating tot groep 9 en hoger is minimaal mavo-niveau vereist.
Alle verkregen informatie wordt toegevoegd aan ons online leerlingvolgsysteem.

🌍 Bekijk voor meer informatie het Admission Policy and Assessment Policy document
5.2 Ondersteuningsbeleid
Ons ondersteuningprotocol beschrijft hoe de school omgaat met leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften, zoals sociaal-emotionele problemen, medische aandoeningen (horen, spreken,
zicht), lichamelijke problemen, autisme en aanverwante aandoeningen, dyscalculie en dyslexie.
Sommige problemen draaien om taal. Het taalbeleid beschrijft hoe we omgaan met leerlingen voor
wie Nederlands niet hun moedertaal is.

🌍 Meer info? Bekijk het Student Learning Support policy (ondersteuningsplan) en taalbeleidsplan.
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6. Schoolorganisatie
6.1 Lesrooster
Basisschool
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
Woensdag:

8.30 uur (deur open) aanvang: 8.45 - 15.00 uur.
8.30 uur (deur open) aanvang: 8.45 - 12.30 uur.

Voortgezet onderwijs
8.30

1e uur / 1st lesson

9.20

2e uur / 2nd lesson

10.10

minibreak

10.30

3e uur / 3rd lesson

11.20

4e uur / 4th lesson

12.10

Mentoruur / Assembly

12.30

Break

13.00

6e uur / 6th lesson

13.50

7e uur / 7th lesson

14.40

Minibreak

14.50

8e uur / 8th lesson

15.40

9e uur / 9th lesson

16.30

Closing

Voor het voortgezet onderwijs geldt dat wijzigingen in het dagrooster worden gemeld via:
https://denise.espritscholen.nl/home/leerling/dagrooster-vo/

🌍 Meer informatie over vakken en rooster op DENISE:

https://denise.espritscholen.nl/home/leerling/lesroosters/
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6.2 Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar conform de richtlijn van de gemeente Amsterdam
vastgesteld op een maximumbedrag €225 per kind. Het bestuur van Esprit Scholen
onderschrijft deze richtlijn, die tot doel heeft om de kansengelijkheid van kinderen te
vergroten. Tegelijkertijd realiseert het bestuur zich dat onze school minder inkomsten heeft
door het maximeren van de vrijwillige ouderbijdrage. Het bestuur onderzoekt wat de beste
manier is om hier mee om te gaan. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of en op welke wijze
ouders een bedrag aan de school kunnen doneren. Dit onderzoek zal het komend schooljaar
worden afgerond. Tot die tijd geldt voor onze school dat wij alle ouders een vrijwillige
ouderbijdrage van €225 per jaar vragen. Het bedrag aan vrijwillige ouderbijdragen besteedt
de school aan onder andere field trips, lesactiviteiten en extra ondersteuning. De
schoolkampen worden apart gefactureerd.
6.3 Schoolgebouw
DENISE is gevestigd aan de Piet Mondriaanstraat 140, Nieuw-West in Amsterdam.
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6.4 Jaaragenda 2020-2021

Schooljaar 2020-2021

Eerste schooldag PO

woensdag 19 augustus 2020

Eerste schooldag VO

donderdag 20 augustus 2020

Herfstvakantie:

vrijdag 9 oktober 2020 t/m zondag 18 oktober 2020

Wintervakantie:

maandag 14 december 2020 t/m maandag 4 januari 2021

Voorjaarsvakantie:

maandag 22 februari 2021 t/m maandag 1 maart 2021

Paasweekend:

vrijdag 2 april 2021 t/m maandag 5 april 2021

Koningsdagweekend:

maandag 26 april 2021 t/m dinsdag 27 april 2021

Meivakantie:

maandag 3 mei 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart:

donderdag 13 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021

2e Pinksterdag:

maandag 24 mei 2021

Zomervakantie:

vrijdag 9 juli 2021 t/m woensdag 25 augustus 2021

Studiedagen primary:

vrijdag 29 januari 2021 en maandag 21 juni 2021
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7. Medewerkers
7.1 Organogram
De rector en conrector vormen samen de directie. De directie geeft leiding aan twee
leidinggevenden OOP, twee coördinatoren van het ondersteuningsteam (of School Learning
Support team, SLS) en drie teamleiders. Leraren zijn onderdeel van teams. Leraren kunnen
lid zijn van meerdere teams en werkzaam in zowel PO als VO. Een belangrijke
verantwoordelijkheid is belegd bij de teamleiders die vervolgens een curriculumcoördinator
aanstuurt. Waar de teamleider de organisatie aanstuurt en verantwoordelijk is voor
leerlingzaken stuurt de coördinator op de inhoud van het programma, zie afbeelding
hieronder. Zo is er ook een aparte coördinator voor het Taalprogramma. Daarnaast is er een
Taalcoördinator die los van de programma’s en vakken het Taalbeleid coördineert. Zij krijgt
het mandaat om het actieplan Taalbeleid5 uit te voeren. Daarnaast zijn er diverse taken
belegd bij leraren zoals Examensecretaris, Decaan en Vertrouwenspersoon. Specificatie
hiervan is te vinden in het Professioneel Statuut van DENISE.

Organogram DENISE per 1 augustus 2019.

5

Zie https://denise.espritscholen.nl/home/nederlands/documenten/
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7.2 Overzicht medewerkers DENISE
Waarnemend rector

Luc Sluijsmans

Teamleider PO/VO

Jo Hooiveld + Merel Kroese + Petra van der Geest +
Gabriella Brescia + Jutka Colson

Management Assistent

Nelleke de Weerd

Leerlingenadministratie

Imelda Spaans

Bibliotheek / Leermiddelen

Karin Koerts

Receptioniste

Petra Bulck

Kantinemedewerker

Gerard Boontjes

Conciërge

Nick Jansen

Onderwijsassistent

Inez Voet-Tulner

TOA

Jeroen Buijs

Hoofd bedrijfsvoering en
preventiemedewerker

Ton van Wijk
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Curriculum Coördinatoren
Primary Program (IPC)

Kaisa Eskelinen

Language Program

Marjolein de Jong

Brugklascoördinator

Dominique Beurskens

Middle Years Program (IMYC)

Maria Couprie

Career Program

Marjolein de Jong

Diploma Program (IB)

Marlise Achterbergh

Diploma Program (Mavo/Havo)

Roland Kraaijpoel

Examensecretaris

Coen van Wetering

Decaan

Yvonne Franken + Pari ten Cate

Ondersteuningscoördinator

Jeffrey Post + Gabriella Brescia

Anti-pest coördinator +
vertrouwenspersoon

Jeffrey Post + Gabriella Brescia

Begeleider Passend Onderwijs

Willemijn van der Laan

Groepsleerkrachten basisschool
1/2a

Stefan Elevelt

1/2b

Jolinde Vlieger

1/2c

Pepita Franke + Maria Boukoura

1/2d

Amaya Fernandez + Saskia Nivard

3a + 3b

Marije Schrier + Chantelle Tucker + Laurien Kramer

4a + 4b

Pamela Baas + Melany Mistrorigo + Dagmar
Kloppenburg

5

Johnny Bus

6

Katya Barrins + Willemijn Bekebrede

7

Esther Guerand + Jordy Smeekens

8

Elisa Mons + Dominique Beurskens

DENISE - Schoolgids 2020-2021 - Pagina 24

Mentoren voortgezet onderwijs
T1

Marjolein de Jong + Debby Bruin

T2

Start in oktober 2020

T10

Debbie Walst + Didi van Dijk

T11

Isabella Vink + Vera Laan

Groep 9a

Matthijs van Schie + Liselotte Sieffers

Groep 9b

Isabella van Wetten + Sjoerd Bleijerveld

Groep 10a

Isil Saka + Maria Couprie

Groep 10b

Osman Meyredi + Jackline Nambaziira

Groep 11a

Yvonne Franken + Marta Moreno

Groep 11b

Mascha Keersmaekers + Rene van der Tas

Groep 12a + 12b

Cara Ledman + Christina Papoula

Groep 13i

Anna Huijgen + Bram van Laarhoven + Stephanie Kane

Groep 14i

Amy Poon

Groep 13ha

Esther Sibinga + Camille Simonse

Groep 13hb

Merrit Vervenne + Sobhi Achtitah

Groep 14ha

Ikram El Yakhloufi + Jean Huntjens

Groep 14hb

Jens Krol + Maarten van Gemert

Groep 14ma

Roland Kraaijpoel + Maureen Nuijen

Groep 14mb

Estevan Veenstra + Jean Pierre Frijdal

Groep 15a

Bas Grevelink + Pari ten Cate

Groep 15b

Coen van Wetering

Vakleerkrachten
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Nederlands / NT2

Ricky Dost, Maureen Nuijen, Marjolein de Jong, Merel
Kroese, Yvonne Franken, Petra van de Geest,
Dominique Beurskens, Debby Bruin, Debbie Walst, Bas
Grevelink, Esther Sibinga, Isabella Vink

Engels

Amy Poon, Liselotte Sieffers, Cara Ledman, Camille
Simonse, Jean-Pierre Frijdal

Spaans

Marta Moreno

Arabisch

Samira Haddad

Frans

Ricky Dost

Wiskunde

Sobhi Achtitah, Bram van Laarhoven, Rene van der Tas,
Sjoerd Bleijerveld, Isil Saka, Christina Papoula

Rekenen

Sobhi Achtitah

Science

Jo Hooiveld, Stephanie Kane, Estevan Veenstra,
Christina Papoula, Marcela Coroiu

Mens en Maatschappij

Roland Kraaijpoel, Merrit Vervenne, Marlise
Achterbergh, Coen van Wetering, Jean Huntjens, Anna
Huijgen, Didi van Dijk, Ikram El Yakhloufi

Theory of knowledge

Marlise Achterbergh, Cara Ledman

Muziek

Elenne Klok, Isabella van Wetten, Osman Meyredi

Drama

Maria Couprie, Bas Grevelink, Vera Laan, Jordy
Smeekens

Lichamelijke Opvoeding

Matthijs van Schie, Pari ten Cate, Thomas van den
Broek
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8. Communicatie
8.1 Communicatieprotocol
In een gemeenschap waar jongeren en volwassenen dagelijks leren en samenwerken, kan
van alles gebeuren. Onze leerlingen ontwikkelen zich constant en snel. We willen dat proces
op de meest positieve manier beïnvloeden. Nauwe samenwerking en contact tussen school,
leerlingen en ouders / verzorgers is cruciaal om dat doel te bereiken. De school doet veel
moeite om alle communicatie tussen school, leerlingen en ouders / verzorgers te
optimaliseren. Duidelijke afspraken tussen school en ouders zijn noodzakelijk om de dingen
zo transparant mogelijk te maken. Onze kernwaarden en gedragsregels zijn ook van
toepassing op ouders / verzorgers en iedereen die met onze school samenwerkt.
8.2 Wat ouders / verzorgers van DENISE kunnen verwachten
● Periodiek ontvangen alle ouders / verzorgers een ouderbrief met het laatste nieuws over
schoolkwesties en -programma.
● De groepsleerkracht of mentor benadert ouders over algemene kwesties met betrekking
tot de leerling (resultaten, aanwezigheid en gedrag).
● De schoolleiding communiceert met ouders over ouderavonden, schoolreisje, excursies
etc.
● Er is een schoolwebsite en deze schoolgids met specifieke informatie over ontwikkelingen
op school, schema's, curriculum, jaarkalender etc.
● Voor PO-ouders worden er regelmatig koffieochtenden georganiseerd.
● De schoolleiding organiseert twee klankbordavonden per schooljaar om het programma
en de organisatie van de school te evalueren en nieuwe ideeën te bespreken.
● Na elk verslag is er een ouderavond om de verslagen van leerlingen te bespreken.
8.3 Wat de school van ouders / verzorgers verwachten
● Ouders / verzorgers zijn betrokken bij alle zaken betreffende hun kinderen op school.
● Ouders / verzorgers lezen ouderbrieven en e-mails van school.
● Ouders / verzorgers besteden aandacht aan de jaarkalender van de school, vooral de
data van schoolvakanties. De school verleent geen extra verlof rond de officiële
feestdagen en vakanties.
● Als er onder speciale omstandigheden verlof vereist is gedurende de looptijd, zijn
verlofformulieren verkrijgbaar bij de receptie van de school of op de website. Aanvragen
moeten minimaal twee weken van tevoren worden ingediend.
● Ouders / verzorgers die zich zorgen maken over hun kind of een evenement op school,
nemen contact op met de groepsleerkracht / mentor.
● Ouders / verzorgers informeren de groepsleerkracht / mentor over familiezaken die de
prestaties of het gedrag op school kunnen beïnvloeden.
● In geval van ziekte / afwezigheid worden ouders / verzorgers verzocht om hun school te
informeren tussen 07.30 - 8.30 uur door te bellen naar 020-4802700.
● In geval van nood kunnen ouders altijd contact opnemen met school: 020-480 2700.
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● Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met mentor, groepsleerkracht of
schoolleiding door een e-mail te sturen naar info@denise.espritscholen.nl.
● Veranderingen in de organisatie of het beleid worden door de schoolleiding
gecommuniceerd aan alle ouders / verzorgers in de ouderbrief.
● Privégegevens van personeel, leerlingen of ouders / voogden worden niet verstrekt aan
derden.
● Zeer persoonlijke, stressvolle of emotionele gesprekken worden niet telefonisch gevoerd.
We maken een afspraak voor een persoonlijke ontmoeting op school.
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