
1 
 

 

 

 

Amsterdam, 21 april 2017 

 

Nieuwsbrief nummer 4 voor ouders en verzorgers 

 

Van de Rector 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen, 

Dit is het vierde exemplaar van de nieuwsbrief voor ouders en verzorgers sinds wij met dit 

bulletin begonnen zijn. De meivakantie staat voor de deur en het schooljaar vliegt om. Na de 

meivakantie beginnen de eindexamens alweer en werken we toe naar het einde van het 

schooljaar. Maar in die periode wordt er in alle geledingen van de school nog heel veel werk 

verzet.  

We zijn bijvoorbeeld druk met het nadenken over en ontwikkelen van een nieuw schoolplan, 

een wettelijk verplicht en richtinggevend document waar iedere school over moet beschikken. 

Maar vooral ook een werkdocument waarin we de visie en “het DNA” van onze school 

verankeren. Een belangrijke expeditie dus, waar uiteraard naast alle medewerkers ook 

leerlingen en ouders bij betrokken zijn. U leest er meer over in één van de bijdragen aan deze 

Nieuwsbrief. 

Daarnaast staan er allerlei grotere en kleinere activiteiten op de agenda, waarvan we data 

maar even voor u verzameld hebben. 

Tot slot wil ik nog even uw aandacht vragen voor een project waarover u al een flyer 

ontvangen hebt. Gisteren was de “Tastermiddag” van het Esprit-brede project “Taal naar 

keuze”. 

Zoals u waarschijnlijk al gelezen heeft gaat Esprit het voor alle leerlingen van haar VO-scholen 

mogelijk maken naast het schoolcurriculum een extra taal te leren. Er kan gekozen worden uit 

de zes talen waarvoor (naast voor Frans, Duits en Engels) een examenprogramma bestaat, te 

weten: Spaans, Italiaans, Russisch, Arabisch, Turks en Chinees. De bedoeling is dat leerlingen 

van verschillende leeftijden en niveaus die geïnteresseerd zijn in die éne taal, elkaar 

ontmoeten in extra taallessen en met elkaar die taal gaan leren. Voor leerlingen die dat willen 

en die ook die inspanning daarvoor willen leveren zal het ook mogelijk worden in deze taal 

examen te doen. 

Tijdens de Tastermiddag afgelopen donderdag ontvingen wij leerlingen van alle Esprit-VO 

scholen inclusief de onze om in minilesjes kennis te maken met bovengenoemde talen. Daar 

kwamen ze enthousiast vandaan, maar er waren natuurlijk ook nog veel vragen: op welke 

locatie gaan de talen gegeven worden, op welke dag van de week en hoe laat?  
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We zijn benieuwd hoeveel leerlingen zich na de meivakantie daadwerkelijk voorlopig gaan 

aanmelden. Met die voorlopige aanmeldingen gaan we dan antwoorden geven op de 

belangrijkste vragen, voordat de definitieve inschrijving gaat plaatsvinden. 

Maar nu… eerst uitrusten en bijslapen, en voor de examenkandidaten: tijd om te studeren!! 

Ik wens u allen een fijne meivakantie toe en dan op naar de laatste periode van dit schooljaar.  

Hetty Mulder, rector 

NB: de foto’s bij deze nieuwsbrief zijn van onze toneelvoorstelling “Icarus” en van 

het Open Podium. 

 

 

 

Van de afdelingsleiders 
 

Inschrijvingen klas 1 voor het schooljaar 2017-2018 
 
Na de druk bezochte Open Dagen in februari hebben zich 251 leerlingen van groep 8 
ingeschreven op het 4e met onze school als eerste keuze. Vanzelfsprekend zijn we blij met 
deze grote belangstelling, maar alhoewel we komend jaar plaats hebben voor 168 
eersteklassers, hebben we dus toch ook een groot aantal kinderen teleur moeten stellen. Voor 
de volledigheid: 195 leerlingen van groep 8 hadden het 4e als tweede keuze, 149 leerlingen 
als derde keuze en die getallen liepen zo gestaag nog even door. 
 
Woensdag 5 april hebben alle kinderen van groep 8 gehoord op welke school ze zijn ingeloot. 
Van de 168 geplaatste kinderen is voor 164 leerlingen het 4e Gymnasium de eerste keuze, 
voor de overige 4 is de school de tweede keuze. We kunnen dus een enthousiaste club nieuwe 
eersteklassers verwachten volgend jaar! 
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Op weg naar een nieuw schoolplan 

Het huidige schoolplan eindigt in 2018. Al enige tijd zijn we daarom bezig met het schrijven 
van een nieuw schoolplan, voor de jaren 2018-2022. Naast enkele bijeenkomsten met (heel) 
grote groepen vinden er ook besprekingen plaats met kleinere samenstellingen. De ouderraad 
en de leerlingenraad spelen bij deze ontwikkelingen een grote rol. 
 
Kern van het nieuwe schoolplan is de missie: 
 

Eigentijds gymnasiaal leren toegankelijk maken voor iedereen met een VWO-
advies. 

De vier aspecten van deze missie kunnen we nader toelichten: 

 Voor iedereen met een VWO-advies: Het 4e Gymnasium spant zich in om de 
leerling- en medewerkerspopulatie een afspiegeling te laten zijn van de diversiteit 
van de Amsterdamse bevolking. We doen ons best ook leerlingen aan te trekken die 
anders niet voor een gymnasiumopleiding zouden kiezen. 

 Gymnasiaal leren: We leren leerlingen zelfstandig nadenken, complexe zaken op een 
flexibele wijze belichten en de wereld om zich heen benaderen vanuit eigen en 
andere perspectieven. Ze krijgen inzicht in en leggen verbanden tussen theorie en 
wat er om hen heen gebeurt.  

 Toegankelijk maken: In de begeleiding houden we rekening met de eigenheid van 
de leerling. Hieronder verstaan we de persoonlijkheid, achtergrond, overtuiging en 
talenten van iedere leerling. We stimuleren leerlingen zelf sturing te geven aan hun 
ontwikkeling en zetten didactische middelen in die hierbij aansluiten. 

 Eigentijds: We maken gebruik van in de praktijk bewezen en recente inzichten op 
didactisch en pedagogisch gebied en ontwikkelen die verder.  

 
Hoe deze missie vertaald wordt in de praktijk zal in de komende maanden duidelijk worden. 
Belangrijk voor ouders en leerlingen is dat we meer afstand willen nemen van de nu 
heersende cijfercultuur en het leren meer op basis van feedback willen laten plaatsvinden. 
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Ook zoeken we (nu al, mede op initiatief van de ouderraad) naar manieren om ouders meer te 
betrekken bij de school. Wellicht heeft u suggesties? 
 
 
Over de eindexamens 
 
Op 10 mei beginnen 107 van onze leerlingen aan de eindexamens. Het eerste examen is 
Nederlands, het laatste examen is economie. De eindexamens eindigen op 23 mei, waarna 
voor de leerlingen het wachten begint op de uitslag. Deze zal komen op woensdag 14 juni, in 
de middag. Daarna is er nog een periode van herkansingen en inhaalmomenten. Op 3 juli is 
de diploma-uitreiking in het Amsterdam theater, met daarna een borrel op school. We hopen 
natuurlijk dat al onze leerlingen dan geslaagd zullen zijn! We wensen de leerlingen en hun 
ouders veel succes toe in deze (in)spannende tijd. 
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Mededelingen voor ouders/verzorgers 

Belangrijke data (onder voorbehoud) 
 

Omdat wij regelmatig vragen krijgen over belangrijke data in onze jaaragenda, zetten wij ze 

hier nog maar even voor u op een rij. 

10 mei:   start centraal schriftelijk eindexamen (CSE) 
15 mei:   klas 1 naar Waterland 
16 t/m 19 mei:  profielreizen FLE (klassen 1E en 2E) en klas 5 
25 en 26 mei:  vrij i.v.m. hemelvaart 
5 juni:    vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag 
14 juni:   verkort rooster i.v.m. de uitslag van het CSE 
15 juni:   atletiek- en softbaltoernooi 
3 juli:    verkort rooster i.v.m. de diploma-uitreiking 
10 en 11 juli:   studiedagen, alle lessen vallen uit 
12 en 13 juli:  projectdagen 
14 juli:   inhaalmomenten en herkansingen, vanaf vandaag geen lessen meer 
17 en 18 juli:   boeken inleveren 
21 juli:   rapporten ophalen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Personele mededelingen 
  
Na de meivakantie komt een drietal collega’s terug van verlof: Anna Boterman (docente 
kunst), Antoinette Dobbelmann (afdelingsleider) en Marieke Beentjes (economie). We zijn 
uiteraard blij met hun terugkeer. 
Dit betekent tegelijk dat we afscheid hebben genomen van: Chris de Vries, Rodrigo Altamirano 
en Yvonne Lommen. 
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Over het gebouw 

Afgelopen week was de oplevering van de zonnepanelen op het dak van onze school. Hiermee 

leveren we een bijdrage aan de duurzaamheidseisen van de wijk Houthavens en aan onze 

energieneutrale school.  Beneden in de hal hangt een scherm waarop we precies kunnen zien 

hoeveel energie de zonnepanelen ons opleveren. Het was een hele investering, maar we 

hopen er de komende jaren flink profijt van te hebben. 

 

Na de meivakantie komt eindelijk het definitieve “groen”  onze school in. Twee mooie planten 

van twee meter en twee grote bomen van ruim vier meter, voorzien van hydrocultuur, zullen 

onze school van nog meer aankleding gaan voorzien en ook nog het klimaat in de school 

positief gaan beïnvloeden. Een prachtig cadeau van Esprit 

 
 
  
 
 
  
 


