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Amsterdam,	  juli	  2017	  

	  

Nieuwsbrief	  nummer	  5	  voor	  ouders	  en	  verzorgers	  
	  

	  

Van	  de	  Rector	  
	  

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

Dit	  is	  het	  vijfde	  exemplaar	  van	  de	  nieuwsbrief	  voor	  ouders	  en	  verzorgers	  sinds	  wij	  met	  dit	  
bulletin	  begonnen	  zijn.	  We	  hopen	  u	  op	  deze	  wijze	  van	  een	  aantal	  zaken	  op	  de	  hoogte	  te	  
stellen	  die	  voor	  iedereen	  van	  belang	  zijn.	  

Organisatiestructuur	  

Om	  te	  beginnen	  wil	  ik	  u	  graag	  informeren	  over	  onze	  nieuwe	  organisatiestructuur	  volgend	  
schooljaar.	  Wij	  gaan	  werken	  met	  één	  rector,	  twee	  afdelingsleiders	  en	  zes	  
jaarlaagcoördinatoren	  en	  natuurlijk	  de	  mentoren.	  De	  rector	  en	  de	  afdelingsleiders	  zullen	  zich	  
vooral	  met	  het	  beleid	  van	  de	  school	  en	  met	  het	  personeel	  bezig	  gaan	  houden,	  de	  
jaarlaagcoördinatoren	  zijn	  vooral	  druk	  met	  alle	  uitvoerende	  zaken	  in	  de	  jaarlaag:	  
ouderavonden,	  uitjes,	  reizen,	  kampen,	  kerstdiner	  etc.	  Zij	  vormen	  ook	  een	  team	  met	  de	  
mentoren	  die	  het	  eerste	  aanspreekpunt	  blijven	  voor	  ouders	  en	  leerlingen.	  
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Formatieve	  Evaluatie	  

Dan	  even	  wat	  nieuws	  van	  het	  onderwijskundige	  front.	  Ik	  schreef	  in	  een	  van	  de	  vorige	  
nieuwsbrieven	  al	  dat	  wij	  bezig	  zijn	  met	  een	  nieuw	  Schoolplan	  voor	  de	  jaren	  2018	  -‐2022,	  een	  
document	  dat	  de	  missie,	  visie	  en	  richting	  van	  ons	  onderwijs	  op	  het	  4e	  Gymnasium	  voor	  de	  
komende	  jaren	  weergeeft.	  De	  kern	  van	  dat	  Schoolplan	  is	  dat	  wij	  onze	  leerlingen	  nog	  meer	  in	  
hun	  ontwikkeling	  willen	  volgen.	  Dat	  betekent	  dat	  we	  meer	  zicht	  willen	  krijgen	  op	  waar	  ze	  
staan	  in	  hun	  leerproces,	  welke	  doelen	  ze	  precies	  moeten	  bereiken	  en	  welke	  weg	  ze	  daarbij	  
het	  beste,	  met	  onze	  hulp	  en	  die	  van	  hun	  medeleerlingen,	  met	  onze	  steun	  en	  onderwijsvormen	  
kunnen	  bewandelen.	  Het	  gaat	  ons	  echt	  om	  de	  ontwikkeling	  in	  het	  leren	  van	  de	  leerlingen.	  
Daarbij	  past	  het	  geven	  van	  individuelere	  feedback	  en	  feedforward,	  veel	  meer	  dan	  het	  geven	  
van	  cijfers.	  We	  willen	  vooral	  dat	  onze	  leerlingen	  veel	  leren	  op	  school	  (en	  daarbuiten)	  terwijl	  
cijfers	  meer	  de	  verschillen	  tussen	  leerlingen	  aangeven.	  	  
Dit	  fenomeen	  heet	  in	  onderwijskundig	  jargon	  “Formatieve	  Evaluatie”	  en	  daar	  zijn	  we	  op	  
school	  druk	  mee	  bezig.	  We	  hebben	  daar	  een	  Amsterdamse	  Scholenbeurs	  voor	  aangevraagd	  en	  
die	  van	  de	  gemeente	  toegewezen	  gekregen.	  Daardoor	  kunnen	  we	  veel	  mensen	  uit	  ons	  team	  
in	  staat	  stellen	  om	  zich	  verder	  te	  bekwamen	  in	  het	  werken	  met	  Formatieve	  Evaluatie.	  
Wanneer	  u	  komend	  schooljaar	  uw	  kind	  hoort	  zeggen	  “nee	  hoor,	  daar	  krijg	  ik	  geen	  cijfer	  voor,	  
ik	  moet	  alleen	  wel	  bewijzen	  dat	  ik	  dit	  kan”,	  dan	  is	  er	  niets	  geks	  aan	  de	  hand,	  maar	  is	  zijn	  
docent	  bezig	  met	  formatieve	  evaluatie.	  We	  zullen	  dat	  overigens	  altijd	  blijven	  combineren	  met	  
cijfers	  (summatieve	  evaluatie)	  omdat	  die	  ook	  hun	  functie	  hebben	  om	  aan	  te	  geven	  of	  een	  
leerling	  uiteindelijk	  het	  gewenste	  einddoel	  bereikt	  heeft	  en	  hoe	  goed	  hij	  iets	  kan.	  

We	  houden	  u	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  ontwikkelingen	  op	  dit	  punt.	  

	  

Taal	  naar	  Keuze	  

U	  heeft	  natuurlijk	  al	  gehoord	  van	  dit	  mooie	  project	  en	  wellicht	  heeft	  uw	  kind	  zich	  zelfs	  
ingeschreven	  om	  één	  van	  de	  zes	  aangeboden	  talen	  (Chinees,	  Turks,	  Arabisch,	  Spaans,	  Italiaans	  
en	  Russisch)	  te	  gaan	  leren.	  De	  echte	  lessen	  starten	  na	  de	  herfstvakantie.	  In	  totaal	  hebben	  zich	  
inmiddels	  ruim	  300	  leerlingen	  definitief	  ingeschreven,	  waarvan	  ruim	  80	  van	  onze	  school.	  We	  
laten	  de	  nieuwe	  eersteklassers	  eerst	  even	  aan	  de	  nieuwe	  school	  wennen,	  maar	  ook	  zij	  kunnen	  
zich	  later	  dit	  jaar	  gaan	  inschrijven	  als	  ze	  dat	  willen.	  Er	  komt	  voor	  hen	  een	  tweede	  
instroommoment	  in	  februari.	  De	  talen	  die	  op	  onze	  locatie	  gegeven	  gaan	  worden	  zijn:	  Chinees,	  
Arabisch,	  Spaans	  en	  Italiaans.	  De	  lessen	  zijn	  op	  woensdag	  en	  donderdagmiddag	  van	  15.45	  tot	  
17.30	  uur.	  We	  zijn	  heel	  benieuwd	  naar	  wat	  dit	  project	  allemaal	  gaat	  opleveren.	  
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COA	  en	  extra	  opvang	  

De	  schoolleiding	  is	  twee	  weken	  geleden	  door	  de	  gemeente	  geïnformeerd	  over	  een	  nieuwe,	  
tijdelijke	  activiteit	  van	  het	  COA.	  Zij	  gaan	  vanaf	  september	  ongeveer	  20	  "lastige"	  asielzoekers	  
opvangen	  in	  een	  leegstaande,	  voormalige	  penitentiaire	  locatie	  naast	  de	  velden	  van	  	  
voetbalvereniging	  SDZ	  (in	  de	  buurt	  van	  de	  sportvelden	  waar	  wij	  als	  school	  gebruik	  van	  
maken).	  Het	  gaat	  niet	  om	  mensen	  met	  criminele	  zaken	  op	  hun	  kerfstok	  maar	  wel	  “overlast	  
veroorzakers”	  uit	  andere	  centra.	  Ze	  krijgen	  dagbesteding,	  geen	  geld	  en	  's	  avonds	  gaan	  de	  
deuren	  op	  slot.	  Er	  wordt	  gezorgd	  voor	  verscherpt	  toezicht,	  ook	  bij	  de	  sportvelden.	  Maandag	  
10	  juli	  is	  er	  een	  voorlichtingsbijeenkomsten	  voor	  de	  buurt	  bij	  ons	  op	  school	  geweest.	  Wij	  
verwachten	  gezien	  de	  informatie	  eigenlijk	  geen	  problemen,	  maar	  ik	  zal	  u	  zeker	  van	  de	  
ontwikkelingen	  op	  de	  hoogte	  houden.	  
	  
Nieuwe	  leerlingen	  

Wij	  zijn	  heel	  blij	  dat	  wij	  in	  het	  nieuwe	  schooljaar	  maar	  liefst	  169	  nieuwe	  eersteklasssers	  
mogen	  ontvangen.	  Hiervan	  hadden	  164	  leerlingen	  het	  4e	  Gymnasium	  als	  nummer	  1	  op	  hun	  
voorkeurslijst	  staan	  en	  voor	  vier	  leerlingen	  was	  onze	  school	  de	  tweede	  keuze.	  We	  krijgen	  dus	  
alleen	  maar	  zeer	  gemotiveerde	  leerlingen	  erbij!	  Dit	  aantal	  betekent	  ook	  dat	  wij	  eenmalig	  zes	  	  
eerste	  klassen	  in	  huis	  hebben,	  wat	  een	  totaal	  van	  ongeveer	  820	  leerlingen	  oplevert.	  Daarmee	  
zitten	  we	  dan	  ook	  vol,	  ons	  leerlingenaantal	  gaat	  niet	  verder	  groeien.	  

	  

Over	  de	  eindexamens	  
	  
Dit	  jaar	  zijn	  maar	  liefst	  101	  van	  onze	  107	  eindexamenkandidaten	  geslaagd,	  een	  score	  van	  	  
bijna	  95%	  	  Daarvan	  behaalden	  13	  leerlingen	  het	  officiële	  landelijke	  judicium	  “Cum	  Laude”	  dat	  
ook	  officieel	  op	  hun	  diploma	  vermeld	  staat.	  En	  twee	  leerlingen	  hadden	  zelfs	  een	  negen	  
gemiddeld	  en	  geen	  enkel	  cijfer	  lager	  dan	  een	  acht,	  wat	  hen	  het	  predicaat	  ‘Summa	  cum	  laude”	  
opleverde.	  Tot	  slot	  nog	  de	  vermelding	  dat	  er	  dit	  jaar	  voor	  het	  eerst	  vijf	  leerlingen	  geslaagd	  zijn	  
voor	  het	  Honours	  programma	  van	  de	  Stichting	  Het	  Zelfstandig	  Gymnasium	  (SHZG),	  een	  
stichting	  van	  alle	  categorale	  gymnasia	  in	  Nederland	  waar	  wij	  bij	  aangesloten	  zijn.	  Het	  zal	  u	  niet	  
verbazen	  dat	  wij	  zeer	  tevreden	  zijn	  met	  deze	  resultaten….	  

	  

Mededelingen	  voor	  ouders/verzorgers	  

 
Jaaragenda	  
	  
Graag	  wijzen	  wij	  u	  er	  op	  dat	  alle	  belangrijke	  data	  voor	  ouders/verzorgers	  en	  leerlingen	  voor	  
het	  gehele	  schooljaar	  te	  vinden	  zijn	  op	  onze	  website	  in	  de	  jaaragenda.	  Deze	  wordt	  
voortdurend	  bijgewerkt.	  Wij	  verzoeken	  u	  dan	  ook	  hier	  regelmatig	  te	  checken	  of	  er	  voor	  u	  of	  
uw	  kind	  belangrijke	  informatie	  in	  staat.	  Wij	  van	  onze	  kant	  doen	  ons	  best	  om	  de	  agenda	  
volledig	  up	  to	  date	  te	  houden.	  
Voor	  de	  nieuwe	  jaarkalender	  kunt	  u	  al	  gebruik	  maken	  van	  deze	  link:	  
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=het4e.nl_3af9or53etbdq860grgnnj6emc%
40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam	  
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U	  kunt	  de	  jaarkalender	  ook	  via	  onze	  website	  aanklikken.	  
	  
Rapporten	  
	  
Hierbij	  informeren	  wij	  u	  over	  het	  feit	  dat	  wij	  komend	  schooljaar	  maar	  twee	  papieren	  
rapporten	  gaan	  uitreiken,	  eentje	  voor	  de	  Kerst	  en	  eentje	  aan	  het	  einde	  van	  het	  schooljaar.	  	  
We	  hebben	  dit	  jaar	  gemerkt	  dat	  het	  tussentijdse	  rapport	  eigenlijk	  geen	  extra	  informatie	  biedt,	  
omdat	  u	  als	  ouder/verzorger	  toch	  continu	  kunt	  meekijken	  in	  Magister	  naar	  de	  cijfermatige	  
stand	  van	  zaken	  van	  uw	  kind.	  Een	  papieren	  rapport	  is	  op	  het	  moment	  van	  uitdelen	  vaak	  al	  
weer	  achterhaald	  ten	  opzichte	  van	  de	  actuele	  stand	  van	  zaken,	  en	  daarmee	  alle	  moeite,	  tijd	  
en	  papier	  eigenlijk	  niet	  waard.	  Vandaar	  deze	  maatregel.	  
 
Wijziging	  adresgegevens:	  
	  
Graag	  willen	  wij	  u	  eraan	  herinneren	  dat	  al	  onze	  correspondentie	  per	  mail	  verloopt.	  Het	  komt	  
regelmatig	  voor	  dat	  ouders/verzorgers	  geen	  mail	  van	  ons	  ontvangen	  doordat	  wij	  niet	  de	  
correcte	  gegevens	  in	  onze	  administratie	  hebben	  staan.	  
Wij	  verzoeken	  u	  daarom	  vriendelijk	  om	  alle	  wijzigingen	  m.b.t.	  adres	  en/of	  email	  schriftelijk	  
aan	  ons	  door	  te	  geven.	  U	  kunt	  dit	  doen	  via	  de	  website-‐	  tabblad	  "praktisch",	  	  daar	  vindt	  u	  het	  
formulier	  om	  uw	  wijzigingen	  door	  te	  geven.	  Vervolgens	  kunt	  u	  in	  Magister	  zelf	  controleren	  of	  
wij	  het	  juiste	  email	  in	  ons	  systeem	  hebben	  staan.	  
	  
Bij	  voorbaat	  vriendelijk	  dank	  voor	  uw	  medewerking.	  
	  
	  
	  
Personele	  mededelingen	  
	  	  
Zij	  die	  ons	  gaan	  verlaten:	  

Allereerst	  willen	  wij	  u	  melden	  dat	  onze	  afdelingsleider	  (leerjaren	  5	  en	  6)	  en	  plaatsvervangend	  
rector	  Tommie	  Verheul	  onze	  school	  na	  11	  jaar	  gaat	  verlaten.	  Hij	  wordt	  per	  1	  augustus	  
aanstaande	  rector	  van	  de	  Christelijke	  Scholengemeenschap	  Buitenveldert.	  	  Wij	  zijn	  dankbaar	  
voor	  alles	  wat	  hij	  voor	  het	  4e	  Gymnasium	  heeft	  gedaan	  en	  betekent.	  Wij	  zijn	  blij	  voor	  hem	  met	  
deze	  stap	  in	  zijn	  carrière	  en	  wij	  wensen	  hem	  veel	  succes	  in	  zijn	  nieuwe	  werkomgeving.	  

Daarnaast	  gaat	  onze	  afdelingsleider	  van	  de	  leerjaren	  3	  en	  4,	  René	  Donker,	  ons	  verlaten.	  René	  
is	  gedurende	  8	  jaar	  aan	  onze	  school	  verbonden	  geweest	  en	  heeft	  in	  die	  periode	  enorm	  veel	  
werk	  verzet.	  Wij	  wensen	  hem	  veel	  succes	  in	  zijn	  verdere	  carrière.	  

En	  dan	  verlaten	  ook	  de	  volgende	  docenten	  onze	  school:	  

Sally	  den	  Hartog	  

Welmoed	  Drewes	  

Estevan	  Veenstra	  

Alies	  Snijders	  

Susanne	  Borowski	  
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Amarins	  van	  Groeningen	  (vervangster	  Anna	  Boterman)	  

Chris	  de	  Vries	  en	  Rodrigo	  Altamirano	  (vervangers	  Marieke	  Beentjes)	  

Wij	  wensen	  hen	  veel	  succes	  en	  veel	  geluk	  in	  hun	  verdere	  leven	  en	  carrière!	  

	  

Nieuwe	  medewerkers:	  

Wij	  mogen	  volgend	  schooljaar	  tien	  nieuwe	  collega's	  welkom	  heten	  en	  we	  zijn	  heel	  blij	  dat	  zij	  
voor	  onze	  school	  gekozen	  hebben:	  
	  
Engels	  
Esther	  van	  der	  Schoor	  
	  
Frans	  
Simone	  Koster	  
	  
Klassieke	  talen	  
Jeroen	  van	  Asten	  
Rosa	  van	  Gool	  	  
	  
Natuurkunde	  	  
Ter	  vervanging	  van	  Lydwin	  tussen	  zomer-‐	  en	  herfstvakantie:	  Kim	  van	  Ommering	  
Ter	  aanvulling	  op	  de	  sectie:	  Michael	  Muusse	  
	  
Nederlands	  
Roosmarijn	  Pel	  
	  
Scheikunde	  
Nadia	  Abdellaoui	  
Joren	  Nooij	  
	  
Wiskunde	  
Wenda	  van	  Feggelen	  
	  
We	  verwachten	  hiermee	  volgend	  jaar	  een	  mooie	  versterking	  van	  ons	  team	  te	  hebben.	  
	  

Bericht van de ouderraad 

 

Graag willen wij u informeren over wat de Ouderraad het afgelopen schooljaar zoal heeft 
gedaan. Wij kijken terug op een schooljaar met, onder andere, een algemene ouderavond 
over cyberpesten, de traditionele afternoon tea voor, en de prachtige foto’s van de 
eindexamenleerlingen. Daarnaast zijn we bij verschillende onderwerpen klankbord geweest 
voor zowel de schoolleiding als de MR. Op diverse momenten in het afgelopen schooljaar 
hebben we vanuit het perspectief van de ouders een bijdrage kunnen leveren aan de 
ontwikkeling van het nieuwe schoolplan. In januari hebben we deelgenomen aan de 
studiedag hierover. Alle ideeën van de studiedag vormden de basis voor de zogenaamde 
geledingenavond, de jaarlijkse bijeenkomst van de Leerlingenraad, de MR en de 
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Ouderraad. Een aantal van de ideeën zal komend schooljaar al in de praktijk worden 
gebracht, zoals het plan om al het huiswerk voor de onderbouw in Magister te zetten. 

Eén van de zaken die de Ouderraad probeert te bewerkstelligen is het vergroten van de 
betrokkenheid van ouders bij school. Een mooie ontwikkeling hierin vinden wij dat, 
behalve natuurlijk bij de mediatheek en bij drama, er ook bij de laatste projectdagen 
ouders betrokken zijn geweest. Ook is er een cursus aangeboden voor ouders van eerste 
klas leerlingen die beter willen leren hun kind te ondersteunen bij het schoolwerk. Voor al 
deze zaken die ouderparticipatie bevorderen zullen wij ons volgend schooljaar blijven 
inzetten. Begin september gaan wij onze speerpunten voor het volgende schooljaar 
bepalen én zal de officiële overhandiging van het cadeau van de ouders voor het nieuwe 
schoolgebouw plaatsvinden. De	  ouders	  hebben	  jarenlang	  via	  de	  ouderbijdrage	  gespaard	  voor	  
een	  groot	  cadeau	  voor	  de	  nieuwe	  school.	  Van	  dat	  geld	  is	  een	  groot	  opblaasbaar	  planetarium	  
gekocht	  dat	  in	  het	  nieuwe	  schooljaar	  aan	  de	  school	  zal	  worden	  aangeboden.	  Maar	  eerst	  
wensen	  wij	  iedereen	  een	  mooie	  en	  ontspannen	  zomervakantie	  toe!	  

 

Corine Sonke (voorzitter), Arnoud van Thiel (secretaris), Eliane Dosker (MR), Bruno 
Emans, Menno Gmelig Meijling, Martine Jansen (vice-voorzitter), Yardeen Roos 

	  

Tot	  slot	  

	  

Dan	  rest	  mij	  nog	  u	  een	  heel	  fijne	  vakantie	  toe	  te	  wensen,	  met	  veel	  rust,	  zon	  en	  gezellige	  
momenten	  met	  uw	  kinderen.	  	  

Ik	  hoop	  iedereen	  gezond	  en	  uitgerust	  weer	  terug	  te	  zien	  voor	  het	  nieuwe	  schooljaar.	  	  

	  

Namens	  alle	  medewerkers	  van	  het	  4e	  Gymnasium,	  prettige	  vakantie!	  

	  

Hetty	  Mulder	  

rector	  

	  
	  	  
	  
	  
	  	  
	  


