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Inleiding
(door: R. van Oevelen, rector)

Op het moment van schrijven van de inleiding van deze ouderbrief stormt 
het buiten, Eunice, want stormen hebben tegenwoordig een naam, zorgt 
ervoor dat de leerlingen eerder naar huis mogen en dat er vanmorgen een 
licht zenuwachtige sfeer in het gebouw heerst. Leerlingen moeten nog op de 
fiets en sommige doen er een uur over. Zij gaan net iets eerder dan de rest, 
maatwerk dus. 
Zoals het buiten stormt, heeft het binnen ook twee jaar gestormd, maar 
dan als gevolg van corona. Door corona heerste er een aparte sfeer, zaten 
leerlingen soms ook thuis en was er zoveel mogelijk maatwerk op momenten 
dat dat nodig was.  
De school heeft middelen gekregen, de zogenaamde NPO-gelden, om 
bijvoorbeeld achterstanden bij leerlingen weg te werken. Een grootschalig 
onderzoek, de zogenaamde ‘scan’, heeft opgeleverd dat er vooral sociaal-
emotionele achterstanden waren, maar uiteraard ook cognitieve. Via 
allerlei extra voorzieningen, zoals extra keuzewerktijd (KWT), extra 
huiswerkbegeleiding, extra bijeenkomsten om het welbevinden te verbeteren 
etc. zetten we deze gelden zo goed mogelijk in. Daarnaast werken we aan 
onze scholing op digitaal gebied en proberen we een zo prettig mogelijke 
schoolomgeving te creëren. Zoals we de leerlingen behoeden voor Eunice, 
werken we op deze manier corona tegen.  
De storm gaat straks vast weer liggen en de versoepelingen zijn in aantocht. 
We verlangen allen naar een mondkapjesloze, anderhalvemeterloze en 2 of 3 - 
of hoeveel G dan ook - loze periode met veel zonnige dagen, waarop je op zijn 
hoogst een klein briesje voelt.  

Personalia
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie) 

Vorige week zijn twee Populierbaby’s geboren. Onze onderwijsassistent David 
Volkers is voor de tweede keer vader geworden. Zijn jongste zoon heet Huub.
Scheikundedocente Lindsey Appeldoorn werd voor de tweede maal moeder. 
Nieuwkomer is dochter Ise. Met de beide gezinnen gaat het gelukkig heel 
goed.
We verwachten nog meer geboortes. Deze week startte het verlof van Anouk 
Houben, docente geschiedenis op het lyceum. Na de voorjaarsvakantie gaan 
ook de dames Hegge (Nederlands op het lyceum) en Lindemans (geschiedenis 
en maatschappijleer op de mavo) met verlof.
We zijn blij dat we de ontstane vacatures goed hebben weten te vervullen.  
Voor de lessen geschiedenis en maatschappijleer hebben we drie nieuwe  
collega’s, t.w. de heren Arrunategui, Huur en Van Pelt. De lessen Nederlands 
zullen gegeven gaan worden door mevrouw Chennouf en de heer Hegge.
Met mevrouw Van der Stel, docente Nederlands op het lyceum, gaat het  
gelukkig langzaam beter. De verwachting is dat zij na de meivakantie weer 
enkele klassen les zal kunnen geven.Huub Volkers, zoon van David Volkers

Examenleerlingen maken hun toets.

Ise Appeldoorn, dochter van Lindsey 
Appeldoorn

Leerlingen uit klas 1 bekijken vanuit het 
lokaal de zonsopgang.
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LOB havo/vwo
(door: D. Tissink, decaan havo en L. Lips-Snoekc, decaan vwo) 

Wat kan ik en hoe weet ik dat? Waar ga en sta ik voor? Waar ben ik op mijn 
plek? Hoe bereik ik mijn doel? Wie kan mij helpen? De vragen die Marinka 
Kuipers heeft samengebracht in een model dat als basis dient voor de 
loopbaanontwikkeling en -begeleiding (kortweg LOB) op De Populier. Wij, de 
decanen van het lyceum, hebben op donderdag 3 februari en woensdag 9 
februari jl. onder meer de aandacht gevestigd op juist deze specifieke vragen 
in onze online voorlichting aan de ouders van de leerlingen van 3 havo en vwo 
over de profielkeuze. Verder hebben we het belang van de online methode 
Qompas Profielkeuze onderstreept: niet alleen het stappenplan, maar zeker 
ook de informatie onder de andere tabbladen is zeer waardevol. Voorlichting 
over de profielkeuze is incompleet als niet ook de profielen zelf aan de orde 
komen. Wij hebben daarom uitgebreid stilgestaan bij de opbouw van de 
profielen uit het gemeenschappelijke, profiel-, profielkeuze- en vrije deel. We 
hebben laten zien welke vakken verplicht zijn in de verschillende profielen en 
welke vakken vrij gekozen kunnen worden. Na ons verhaal van meer algemene 
aard kwamen ook de collega’s van de zogenaamde nieuwe vakken nog aan 
het woord, en wel in twee ronden. Bij nieuwe vakken moet u denken aan 
NLT (Natuur, Leven & Technologie), BSM (Bewegen, Sport & Maatschappij), 
bedrijfseconomie, maatschappijwetenschappen en de kunstvakken. Daarnaast 
hebben ook de collega’s biologie en wiskunde een bijdrage geleverd, omdat 
deze vakken in de bovenbouw van havo en vwo feitelijk ook nieuw zijn; in 
ieder geval anders van inhoud en qua organisatie dan in de onderbouw. Wij 
hopen met deze voorlichting ons doel bereikt te hebben, namelijk dat ouders 
weten wat LOB op De Populier inhoudt. En dat zij zich uitgenodigd voelen 
om over de schouder van hun kind mee te kijken en het gesprek over een 
weloverwogen profielkeuze met zoon of dochter aan willen gaan. 
 �
�

Wijzigen van stroom
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

De stroom die de leerlingen gekozen hebben toen zij naar De Populier gingen, 
volgen zij in principe gedurende de hele onderbouw (mavo/havo in klas 1 
en 2, havo/vwo en vwo in klas 1 t/m 3). Een enkele keer komt het voor dat de 
gemaakte keuze een totaal verkeerde blijkt te zijn. Als dit voor uw kind geldt, 
stuur dan voor vrijdag 17 juni 2022 een mail aan kjanse@depopulier.nl met een 
verzoek tot stroomwijziging. Vermeld daarbij alstublieft de
voor- en achternaam en de klas van uw zoon of dochter, de gevolgde 
stroom en de gewenste stroom. Uw verzoek wordt bekeken, met name 
of er voldoende ruimte is in de gevraagde stroom. Aan het begin van de 
zomervakantie wordt pas bekend of uw verzoek gehonoreerd kan worden.

Online lesmethode Qompas die gebruikt 
wordt bij de profielkeuzebegeleiding

Informatieboekje voor leerlingen over de 
nieuwe vakken in de bovenbouw

Leerlingen doen aan tafeltennis tijdens  
lichamelijk opvoeding (LO).

Stromenonderwijs kenmerkt De Populier.

mailto:kjanse%40depopulier.nl?subject=
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VAS-toetsen
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

Zoals gewoonlijk maken de leerlingen van de eerste en tweede klassen de 
zogenaamde VAS-toetsen. 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 bijvoorbeeld geplaatst worden bij een extra KWT (keuzewerktijd). Bij het 
bespreken van de eindcijfers 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 hebben dit al gedaan. De leerlingen hoeven voor deze 
toetsen niet te leren.

Wervingsactiviteiten 
(door: C. Dekkers, teamleider 1 en 2 mavo/havo)
 

Werven, hoe doe je dat in coronatijd? Dit is het tweede jaar op rij dat wij een 
aanmeldingsprocedure in gaan zonder een fysieke voorlichtingsavond of Open 
School. Arme uit groep 8 leerlingen en arme ouders. Het zal niet meevallen 
zo’n belangrijke keuze te moeten maken zonder je toekomstige school te 
kunnen ruiken, zien en voelen.  
Gelukkig hebben we een semiprofessioneel streamteam en onder leiding van 
de heer Van Der Meij een pr-commissie die ongeacht alle maatregelen alles in 
het werk stellen om de leerling zoveel mogelijk kennis te laten maken met De 
Populier. Wat heeft onze aankomende Populierleerling nodig? Welke vragen 
heeft een leerling uit groep 8? Wat willen we aan onze toekomstige leerlingen 
laten zien? Op 25 en 27 januari hebben wij daarom onze voorlichtingsavonden 
live uitgezonden waar we zoveel mogelijk wilden vertellen over De Populier en 
waar leerlingen hun vragen konden stellen.  
Daarnaast hebben wij op 4 februari onze allereerste compleet digitale Open 
School gehouden. Gedurende tweeënhalf uur konden leerlingen verschillende 
vakken bijwonen via Teams. Het was een succesvolle middag. 
Gelukkig mochten wij leerlingen uit groep 8 in kleine groepjes rondleiden in 
de gebouwen. Het animo voor deze rondleidingen was groot en terwijl de 
leerlingen werden rondgeleid hadden we voor de ouders een lekker bakkie 
koffie van een barista tuk-tuk.  
De aanmeldingsprocedure loopt van 12 tot en met 25 februari. We hopen dat 
de leerlingen uit groep 8 leerlingen een goede keuze kunnen maken en dat 
we medio juli weer een nieuwe lichting leerlingen fysiek mogen verwelkomen 
in onze gebouwen. 

Ons technische team bereidt de online  
voorlichtingsavond voor.

Online voorlichtingsavond voor ouders van 
groep 8 op onze mavo locatie

De leerlingen zitten klaar om de school te 
laten zien aan leerlingen van groep 8

In de tussentijd kregen de ouders van de 
leerlingen uit groep 8 een bakje koffie
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Studiedag personeel 
(door: T. van der Voort, teamleider 3 en 4 mavo) 

Op 18 januari hadden wij weer een studiedag. De leerlingen waren ‘s middags 
vrij van lessen, zodat alle werknemers van de school in staat werden gesteld om 
deze studiedag te volgen. De studiedag werd digitaal aangeboden vanwege alle 
maatregelen.
De middag begon met een lunch waarna een opening volgde door de rector. 
Ook werd het personeel ingelicht door de PR-commissie over de Open School 
en de rondleidingen voor groep 8.  
Na de gezamenlijke opening gingen we aan de slag met onze eigen digitale 
vaardigheden. Digitale geletterdheid is inmiddels een ingebed begrip in het 
onderwijs. Om onze leerlingen in dit digitale tijdperk goed onderwijs te kunnen 
bieden, moeten we ook onze eigen vaardigheden op pijl brengen én houden, 
uiteraard ieder op zijn eigen niveau.  
Alle collega’s konden vooraf kiezen uit één van de onderstaande trainingen:  
- Effectief digitaal toetsen
- Effectief digitaal lesgeven
- Werken met OneDrive en Sharepoint
- Werken met Excel 
Deze trainingen werden aangeboden door trainers van buiten de school, veelal 
docenten van andere scholen.
Na een middag hard werken werd de dag afgesloten met een presentatie 
door de rector over de plannen met betrekking tot de nieuwbouw aan de 
Populierstraat.
Al met al een heel intensieve en nuttige middag, die zeker een vervolg gaat 
krijgen in de toekomst.�
�
 
Populierdienst
(door: B. Verbaan, docent aardrijkskunde)

Op zondag 27 maart aanstaande is de jaarlijkse Populierdienst. Deze dienst 
wordt weer gehouden in de Nieuwe Badkapel aan de Nieuwe Parklaan (nr. 90) 
in Scheveningen. De dienst begint om 10.00 uur en er zijn geen  
coronamaatregelen meer. Na twee jaar geleden helemaal geen Populierdienst 
gehad te hebben en vorig jaar wel een dienst maar zonder bezoekers, gaan we 
nu weer een echte dienst houden, gelukkig maar!
Het thema van de dienst is samen. Dat past mooi bij de naam van deze 
zondag. De vierde zondag in de veertigdagentijd heet namelijk van oudsher 
Laetare, wat ‘verheugt u’  betekent en hoe kun je je nu beter verheugen dan 
door samen te zijn?
Het orgel wordt die dag bespeeld door dhr. Tissink (docent Duits van De 
Populier), de muziek wordt gespeeld door leerlingen, de muzikale leiding is 
in handen van dhr. Van Den Ende (docent natuurkunde) en de overdenking 
wordt verzorgd door dhr. Verbaan (docent aardrijkskunde).
Uiteraard is iedereen van harte welkom.

Biologielokaal in onze mavo locatie.

Docenten Engels Sharon Ajodhia en Gerard 
Veen

Leerlingenraad deelt hartjes lolly’s uit tijdens 
Valentijnsdag.

De Populierdienst wordt gehouden in de 
Nieuwe Badkapel.
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Leerlingactiviteiten

De school uit voor kunst!
(door: P. van Beuningen, docent kunst) 

Op dinsdag 8 februari brachten de examenleerlingen kunst muziek (kumu) 
en kunst beeldend (kubv), met hun docenten Jorina van Bergen en Petra 
van Beuningen, een middag door in het Koorenhuis/Prins27.  De leerlingen 
gingen in verschillende workshops zowel creatief als inhoudelijk aan de slag. 
Gastdocenten verzorgden lessen theater, scenografie, stilleven-tekenen, 
percussie, dans en toneel. Zo ontwierpen de leerlingen bijvoorbeeld in een 
doos een toneelbeeld en experimenteerden hierin met belichting. De middag 
stond in het teken van het actief ervaren van kunstbeschouwelijke begrippen. 
Die begrippen spelen een belangrijke rol binnen het vak kunst algemeen (kua) 
en dus ook straks in het centraal eindexamen. Deze praktische (zeer gezellig 
geslaagde) middag gaat zeker helpen bij het examen, want doen is weten! 

Filmvoorstelling
(door: M. Greeven, docent Frans)

Begin februari zijn de leerlingen uit klas 1 en klas 2 naar het Museon geweest 
om daar een prachtige film te bekijken, georganiseerd door ‘Movies That Mat-
ter’.  Klas 1 bezocht  ‘Un sac de billes’  en klas 2 bekeek de film  ‘Das Glaszimmer’. 
Beide films hebben als thema de Tweede Wereldoorlog en laten zien hoe drie 
jongens proberen te overleven in een wereld vol geweld en achterdocht. Na 
afloop van de film ‘Un sac de billes’ mochten leerlingen uit klas 1 vragen stellen 
aan Herman Polak, die speciaal voor deze gelegenheid naar het 
Museon gekomen was om te vertellen over zijn eigen oorlogservaringen. 
 

 
Podium Populier en Podium Bovenbouw
(door: M. Scheper, docent kunst) 
�
Eindelijk mogen onze leerlingen weer optreden met publiek! Een aantal 
talentvolle leerlingen heeft auditie gedaan voor Podium Populier. In de grote 
pauze van woensdag 16 en donderdag 17 maart mogen alle leerlingen en 
medewerkers genieten van deze muzikale optredens.  
Dit jaar is het thema van Podium Bovenbouw ‘Tussen wanhoop en verlangen’.  
Op woensdagavond 16 maart zijn er optredens van de eindexamenleerlingen 
(5 havo en 6 vwo) die het vak kunst muziek (kumu) volgen. De gymzaal 
wordt omgetoverd tot expositieruimte met kunstwerken van de 
eindexamenleerlingen die het vak kunst beeldend (kubv) volgen.  
De uitnodigingen om dit alles te komen bekijken worden na de 
voorjaarsvakantie uitgedeeld. Na afloop delen we de foto’s en filmpjes via  
onze website. 

 

Leerlingen gaan het toneel op tijdens een 
workshop in het Koorenhuis/Prins27.

Leerlingen ontwerpen een toneelbeeld in een 
doos en experimenteren met belichting.

Klas 2 naar de film ‘Das Glaszimmer’

Ons ‘poppodium’  in De Populierstraat

https://moviesthatmatter.nl/?gclid=CjwKCAiAsNKQBhAPEiwAB-I5zU2huOHCc5dyQK6XLTfwSb3W6JY_wBvTMMSW4Pb9-dIXfho4CnGfkxoCcdgQAvD_BwE
https://moviesthatmatter.nl/?gclid=CjwKCAiAsNKQBhAPEiwAB-I5zU2huOHCc5dyQK6XLTfwSb3W6JY_wBvTMMSW4Pb9-dIXfho4CnGfkxoCcdgQAvD_BwE
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Olympic Moves
(door: M. Greeven, docent Frans)

Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland, gaat weer 
beginnen! Olympic Moves biedt middelbare scholieren de kans om kennis te 
maken met diverse sporten en het plezier hiervan te beleven, zowel op fysiek 
als op sociaal gebied. Inmiddels hebben zich ruim 350 middelbare scholen 
aangemeld, waaronder De Populier. De onderdelen waar wij aan meedoen, 
zijn de volgende:  

• Korfbal klas 3/4 in Ridderkerk op 25 maart
• Volleybal klas 5/6 locatie en datum nog niet bekend
• Hockey meisjes klas 1/2 & 3/4 in Dordrecht op 8 april
• Voetbal jongens klas 1 in Den Haag op 21 april
• Voetbal meisjes klas 1 in Den Haag op 21 april 

Via onze website zal u te zijner tijd op de hoogte gehouden worden van onze 
sportieve prestaties. 

Musical
(door: P. van Beuningen, docent kunst)

De voorbereidingen voor de muzikale theaterproductie van dit jaar  ‘Meta-
morfosen’  zijn in volle gang. Leerlingen uit klas 1 t/m 6 en docenten zijn al 
maanden in de weer om de mythes van Ovidius in scenes te verbeelden. Deze 
scenes zullen op locaties door de hele school gespeeld worden op zaterdag 9 
en zondag 10 april. Tijdens een gezamenlijke start, een wandeling door school 
en een grande finale in de aula komen o.a. Narcissus, Apollo, Daphne, Pyramus 
en Thisbe tot leven. Het wordt een spektakel met live muziek, Ierse dans, ge-
weldige decors, special effects en de nodige spanning, humor en ontroering. 
Dit wil je niet missen, dus zet de musical alvast in de agenda!

Gevonden voorwerpen
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

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 lange 
tijd te bewaren.
Tassen en kleding hangen gedurende enige tijd aan een kapstok, kleinere 
artikelen zoals fietssleutels en sieraden liggen in de conciërgeloge. Uw zoon/
dochter kan daar altijd informeren. Ook bent u na de voorjaarsvakantie zelf 
weer welkom om te komen kijken of een vermist voorwerp wellicht aan de 
kapstok hangt. Meld u gewoon even bij de conciërge.  

Kennismaken met verschillende sporten met 
Olympic Moves

Leerlingen repeteren voor het muzikale 
gedeelte van de musical.

In de gymzaal oefenen de leerlingen voor het 
dansgedeelte van de musical.

Verwijzigingen in de gang naar de kast met 
gevonden voorwerpen (tegenover de kamer 
van mevrouw Janse) 



De volgende ouderbief ontvangt u rond 19 april 2022. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u een bericht sturen naar: ouderbrief@depopulier.nl
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   Bezoek ook onze website: www.depopulier.nl
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Prettige voorjaarsvakantie!

Online enquête
(door: M. Greeven, docent Frans en M. Scheper, docent kunst) 
�
In de Ouderbrief van december vroegen we u of u bereid was uw mening te 
geven over onze Ouderbrief. Mocht u dit nog niet gedaan hebben en wilt u 
ons helpen onze Ouderbrief te verbeteren, dan treft u hierbij opnieuw de link.
Er worden vragen gesteld over de lay-out en over de inhoud van de Ouder-
brief. Het invullen van de online enquête duurt ongeveer drie minuten. Uw 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! 

Leerlingen uit klas 2 volgen lichamelijke 
opvoeding (LO)

mailto:ouderbief%40depopulier.nl?subject=
https://depopulier.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZsvbTSZdvUKrdk7hT9MXUkHpyW4u_4dCjqgKUx1mjAhUNkFVVEVXWDBLWktYODgxWkNKQUNDSFBFNi4u

