Ouderbrief november 2017
Geachte ouders/verzorgers,
Het eerste kwartaal is voorbij en uw zoon of dochter is met zijn of haar rapport
thuis gekomen. U heeft daar samen ongetwijfeld naar gekeken en over gepraat.
Binnenkort kunt u op de tafeltjesavonden in de Populierstraat met een aantal
docenten van gedachten wisselen.
Onze brugklasleerlingen zijn al helemaal ingeburgerd. In september gingen zij op
kamp en hoewel het weer beter gekund had, hebben zij prima dagen gehad. De
leerlingen van havo en vwo 4 leerden zichzelf en elkaar beter kennen tijdens de
introductiedag.
De school bestaat dit jaar 105 jaar en op 30 september ontmoetten veel oudleerlingen en (oud-)collega’s elkaar in het gebouw aan de Populierstraat. Op 11
oktober vermaakten leerlingen en docenten zich op het lustrumfeest in het Paard.
Klas 3 ging traditiegetrouw naar Lille en binnenkort presenteren de
examenkandidaten hun sector- dan wel profielwerkstukken.
Verder ontvingen we vele leerlingen uit groep 8 van diverse basisscholen bij de Kijkjes in de Keuken
en het Beter Bèta Festival.
Zo troffen we ook velen van u in het schoolgebouw bij de kennismakingsavonden met de mentoren
en/of bij de diverse voorlichtingsavonden. We hopen u in de rest van het jaar vaker te mogen
verwelkomen.
We hebben geprobeerd voor u relevante informatie in deze ouderbrief op te nemen. Ik wens u veel
leesplezier.
Met vriendelijke groet,
 H.A. Ordelman, rector

Personalia
De dames Hegge en Hoogenboom werden voor het eerst moeder. Beiden bevielen van een zoon. De
moeders en zonen Stan en Jelle maken het uitstekend. De heer van Oven werd wederom vader. Hij
heeft nu ook een dochter. Zij heet Sophia. Tot slot is mevrouw De Jonge enkele weken geleden
teruggekeerd na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Ooievaarspas
Ieder schooljaar moet de ooievaarspas geregistreerd worden. Pas nadat de pas gescand is, wordt
een korting op het schoolgeld (de ouderbijdrage) verleend. Er blijft evenwel in alle leerjaren nog een
zelf te betalen bedrag over.
Als de ooievaarspas niet tijdig wordt getoond, kan er helaas geen verrekening meer plaats vinden. U
zult dan het hele openstaande bedrag zelf moeten betalen.

Mobieltjes en smartwatches bij toetsen
Twee jaar geleden hebben we ingesteld dat er tijdens toetsen geen mobiele telefoons en geen
smartwatches meegenomen mogen worden in het lokaal. Gebleken was dat er misbruik van de
mobieltjes en horloges gemaakt werd. Help alstublieft uw kinderen eraan te denken dat zij op dagen
met toetsen hun mobiel en smartwatch thuis laten dan wel in hun locker op school opbergen.

Foto’s op de website
We brengen nog even in herinnering dat u kunt aangeven bezwaar te hebben tegen publicatie op
onze website van foto’s waarop uw kind herkenbaar in beeld is. U kunt ons dit laten weten door een
mail te sturen aan info@depopulier.nl onder vermelding van naam en klas van uw kind(eren). Als u dit
in het verleden al gedaan heeft, hoeft u niet opnieuw te reageren.

Nieuwbouw Dunklerstraat
Via de mail hebben de ouders/verzorgers en de leerlingen van de mavo inmiddels bericht ontvangen
over onze verhuizing van de Resedastraat naar de Dunklerstraat. Kort na Nieuwjaar nemen we het
gebouw in gebruik en kunnen we de Resedastraat achter ons laten. Iedereen die de nieuwbouw
binnenloopt, kan haast alleen maar blij worden. Het gebouw is licht met ruime lokalen en voorzien van
een draadloos netwerk.

Edukans
Het zal u niet ontgaan zijn dat wij onze tweejaarlijkse actie voor Edukans hebben gehouden. Op drie
verschillende manieren werd er geld ingezameld.
Elke klas ging aan de slag met goede ideeën om geld te genereren. Er werden onder andere de
meest heerlijke etenswaren bereid en verkocht.
Diverse mensen van binnen en buiten de school gaven belangeloos workshops die tegen betaling
toegankelijk waren voor ouders, personeel en omwonenden.
De leerlingen deden mee aan een sponsorloop.
We hebben veel waardering voor de inzet van iedereen. De uiteindelijke opbrengst was het
recordbedrag van € 21.000.

Klankbordgroep ouders en visie
Onze huidige visie is geformuleerd in 2008 en is volgens ons toe aan een herziening. De wereld
verandert immers steeds. Welke vaardigheden hebben onze leerlingen in de toekomst nodig en wat
betekent dat voor ons onderwijs? Over deze vragen dachten onze medewerkers na.
In november heeft de school met een groep ouders gesproken over de nieuwe visie op onderwijs.
We spraken met elkaar over wat ouders belangrijk vinden dat de school aan hun kinderen meegeeft
buiten het diploma.
Ook zullen we nog verschillende groepen leerlingen naar hun mening vragen.

Tafeltjesavonden
Over het digitaal aanmelden voor de tafeltjesavonden heeft u via de mail informatie ontvangen. U
heeft uw ouderinlogcode nodig. Meld u op tijd aan. Als het rooster gemaakt is, is het niet mogelijk nog
mensen toe te voegen.
Naar aanleiding van het derde rapport zullen er eveneens tafeltjesavonden zijn waarvoor u een
digitale uitnodiging krijgt. Ook dan moet u weer met uw ouderaccount inloggen om een afspraak te
kunnen maken.

De Populierdienst
Al voor de tiende keer is er dit jaar een dienst voor Jong en Oud van de PKN-gemeente Nieuwe
Badkapel/Zorgvlietkerk die ingevuld wordt door docenten en leerlingen van De Populier. Op zondag
11 maart 2018 bent u om 10.00 uur van harte welkom aan de Nieuwe Parklaan 90 in Scheveningen.

Overgangsnormen
Op de website zijn de overgangsnormen 2017-2018 te lezen. Ze zijn te vinden onder het tabblad
Ouders.

Verzuimkaarten
Geef uw zoon/dochter, ook als u al gebeld heeft, een ingevulde en getekende verzuimkaart mee naar
school op de dag dat hij/zij na ziekte of doktersbezoek op school terugkeert. In Magister zijn de
verzuimde uren te zien.
Voor afspraken bij artsen mag ook van tevoren een verzuimkaart worden ingeleverd. Verzoeken om
verlof in verband met huwelijken, jubilea of religieuze feesten moeten zodra de datum bekend is, per
mail gedaan worden aan de betreffende teamleider.

Info per mail
Nagenoeg alle informatie en uitnodigingen van school aan ouders/verzorgers gaan per mail. We
verzoeken u dan ook uw e-mailadres in Magister te controleren en eventueel aan te passen. U heeft
hiervoor de ouderinlogcode nodig. Met problemen op het gebied van Magister kunt u zich wenden tot
onze administratie.

VAS-toetsen
Zoals gewoonlijk gaan alle leerlingen van de eerste en tweede klassen de zogenaamde VAS-toetsen
maken. Het betreft de vakken Nederlands/taal, wiskunde/rekenen en Engels. VAS staat voor volg- en
adviessysteem. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het CITO en zijn methodeonafhankelijk. Ze hebben
een tweeledig doel. Ze stellen vast op welk niveau een leerling is bij een bepaald vak op een bepaald
moment. Op basis van de resultaten kan uw kind geplaatst worden bij een KWT-les. Bij
bespreekgevallen worden de resultaten van de toetsen gebruikt om te helpen de juiste keuze te
maken voor het volgend leerjaar. Daarnaast geven de toetsen de school informatie over het bereiken
van bepaalde leerdoelen. De scores van de eigen school worden afgezet tegen landelijke scores.
De leerlingen uit klas 1 maken deze toetsen in de derde toetsweek en de leerlingen uit klas 2 in de
tweede toetsweek. De leerlingen hoeven voor deze toetsen niet te leren.

Contacten ouders en medewerkers
Goede contacten met de ouders/verzorgers van onze leerlingen vinden wij belangrijk. Zo kunt u
deelnemen aan de zogenaamde klankbordgroepen, lid worden van de Oudercommissie of van de
MR. Tevens zijn er jaarlijks mentoravonden, informatieavonden en culturele avonden. Over de
vorderingen van uw zoon of dochter kunt u de docenten op de tafeltjesavonden spreken. Als u een
belangrijke vraag heeft of u wilt de school op de hoogte stellen van iets belangwekkends omtrent uw
kind kunt u de mentor en eventueel de andere docenten uiteraard mailen. Bedenk evenwel dat een
docent gemiddeld aan zo’n 200 leerlingen les geeft. Vaak kan uw zoon of dochter op school zelf het
antwoord vinden op een vraag of een probleempje de wereld uit helpen.
Bij de roosterwijzigingen op onze website staat allerlei informatie die van belang is voor de leerlingen.
Zij moeten dan ook minstens een maal per dag daar goed kijken.

Gevonden voorwerpen
Elke dag laten leerlingen spullen zoals tassen, gymshirts, etuis, regenkleding en nog veel meer in de
school achter. Veel eigendommen worden nooit meer opgehaald. De school heeft geen ruimte om alle
gevonden voorwerpen gedurende lange tijd te bewaren.
Tassen en kleding hangen gedurende enige tijd in de gang aan de kapstok, kleinere artikelen zoals
agenda’s, boeken en sieraden liggen in de conciërgeloge. Uw zoon/dochter kan daar zelf zijn/haar
vermiste eigendommen zoeken.
Ook bent u zelf welkom om te komen kijken of een vermist voorwerp wellicht gewoon aan de kapstok
hangt.
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