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Inleiding
(door: R. van Oevelen, rector)

Zo vlak voor kerst kunnen we terugkijken op een prima periode na de 
herfstvakantie. Eén van de hoogtepunten was zonder twijfel de reünie. 
In een heel gezellige sfeer mochten we meer dan 550 oud-leerlingen 
ontvangen. Verderop in deze ouderbrief leest u hier meer over.
Sinds tijden is het weer een ‘normaal’  jaar met alle buitenlesactiviteiten die 
daarbij horen. Dat geeft aan de school weer een ‘ouderwetse’  dynamiek. 
We leggen dit jaar de nadruk op het uitvoeren van wat wij de Populierles 
noemen en bij de vele lesbezoeken zien we dat ook terug.
Het cijferbeeld van de school na de eerste periode is ook zoals die hoort te 
zijn. Er zijn geen groepen/leerjaren die uitval vertonen.
Een ander speerpunt van dit jaar is de  ‘stem van de leerling’.  Wij willen 
graag horen van onze leerlingen (en hun ouders/verzorgers) hoe zij 
schoolzaken ervaren. Daartoe zijn er allerlei klankbordsessies gehouden, 
waarbij we complimenten krijgen, maar soms ook geconfronteerd worden 
met minder goed lopende zaken. Hier wordt dan intern over gesproken.
Mede namens mijn collega’s wens ik u de en de uwen mooie feestdagen 
toe! 

Buurtbijeenkomst
(door: R. van Oevelen, rector)

Het lyceumgebouw en het mavogebouw staan midden in een woonwijk. 
Als school doen wij er alles aan om eventuele overlast zoveel mogelijk te 
beperken. De politie komt eens per jaar voorlichting geven in de klassen 
over wat wel en niet kan en ook de filiaalmanager van de Albert Heijn stapt, 
samen met ons, de klas in om te praten over de regels die moeten worden 
gerespecteerd. 
Om de lijntjes kort te houden, begrip te kweken voor elkaars situatie en om 
actie te kunnen ondernemen naar aanleiding van hetgeen we constateren, 
had conrector Marco Sturing een buurtbijeenkomst georganiseerd. 
Vertegenwoordigers van de politie, de buurt, de gemeente, de 
buurtbewoners, het jeugdwerk en natuurlijk de school, kwamen vervolgens 
bij elkaar om allerhande kwesties met elkaar te bespreken. 
Wij zijn heel blij dat we kunnen constateren dat eventuele overlast afneemt 
en dat alle partijen zeer tevreden zijn over de samenwerking. Onze 
(preventieve) maatregelen blijken te helpen, dus dat is mooi. 
  

Oliebollen tijdens de pauze

Oud-leerlingen tijdens de reünie

Voorlichting door de politie

Kerstsfeer op het lyceum
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Reünie oud-leerlingen en oud-medewerkers
(door: G. van Oorschot, docent geschiedenis & M. Greeven)

Zoals u in de voorgaande Ouderbrief heeft kunnen lezen, bestaat De 
Populier dit jaar 110 jaar. Om dit te vieren, werd er niet alleen een feest 
georganiseerd voor onze huidige leerlingen, maar waren ook oud-
leerlingen en oud-medewerkers van harte welkom om dit heugelijke feit te 
vieren. 
Elke keer verbaas ik mij er over dat er zoveel oud-leerlingen zijn die de 
reünie bezoeken. Zo’n 550 oud-leerlingen (vanaf 1950 tot 2022) wisten de 
weg (nog) te vinden naar ons schoolgebouw en geen enkele leerling kwam 
dit maal te laat! Zelfs absentie werd keurig doorgegeven. 
De huidige medewerkers, vulden ook dit keer samen met oud-docenten 
en oud-leerlingen het inhoudelijke programma. Zo was er een pub-quiz 
georganiseerd in de sfeervol ingerichte aula en werden er lesjes gegeven 
over zeer uiteenlopende onderwerpen. Waar in het verleden door deze 
oud-leerlingen gejuicht werd als er een les uitviel, zaten de klassen nu 
propvol met stille, aandachtige en vragen stellende leerlingen en bleven 
alle leerlingen zitten als de les uitliep. Het kan verkeren. 
Het hoogtepunt was zoals altijd natuurlijk het elkaar ontmoeten en dat 
gebeurde wederom onder het genot van koffie en licht alcoholische 
versnaperingen. 
Voor u is het leuk om te weten dat er ook voor uw kinderen over vijf jaar 
een reünie zal worden georganiseerd. Aan het einde van het schooljaar 
zal hen gevraagd worden hun persoonlijke emailadres achter te laten voor 
in onze databank, zodat we voorafgaand aan de reünie in 2027 alle oud-
leerlingen van de komende vijf jaren een uitnodiging kunnen sturen. 
Bent u zelf oud-leerling, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen voor de 
rëunie ter ere van het 110-jarig bestaan van de school, schrijft u zich dan 
via onze oud-leerlingenpagina op de website.

Personalia
(door: K. Janse, conrector organisatie) 

Helaas moet mevrouw Treffers, docente Frans, aan het eind van de 
kerstvakantie of net erna een chirurgische ingreep ondergaan. We 
verwachten dat het herstel ongeveer drie maanden zal duren. Haar lessen 
worden deels intern vervangen deels door een nieuwe docent. Wij wensen 
Corine Treffers veel sterkte en hopen op een spoedig herstel.
In de tweede toetsweek heten we docente biologie Patty Wiegel 
weer van harte welkom op school. Zij keert terug van bevallings- en 
ouderschapsverlof. Er zullen dan wat klassen van docent biologie 
veranderen.
Bij de halfjaarlijkse roosterwijzigingen eind januari zullen in ieder geval bij 
de sectie kunst (CKV en BV) enkele docentwisselingen plaats vinden. 

Een pubquiz door meneer Van der Meij en 
mevrouw Van Beuningen

Fotoboeken doorbladeren tijdens de reünie

Herinneringen delen tijdens de reünie

Populierleerling voor de fietsenschuur

https://depopulier.nl/lyceum/leerlingen/oud-leerlingen/
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Verzuimregels
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie) 

We plaatsen de belangrijkste regels rond het absent melden van uw 
kind nog eens in deze Ouderbrief omdat we merken dat hierover soms 
misverstanden bestaan. 

•   Als een leerling wegens ziekte een dag de lessen moet verzuimen, dan 
dient de school hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht 
te worden. Dit kan telefonisch vanaf 07.30 uur op de betreffende dag 
(tel. 070-3648808) of via Magister (zie onze website bij “ziekmelding 
via Magister” voor meer informatie). U kunt via Magister alleen 
ziekmeldingen doen voor een hele dag. Magister kan dus niet gebruikt 
worden als uw kind moet verzuimen bijvoorbeeld wegens het bezoek 
aan een arts.

•   Als uw kind langer dan één dag door ziekte moet verzuimen, kunt u 
de school wederom bellen of de ziekte melden via Magister. Doet u dit 
niet dan moet uw kind bij terugkeer op school een volledig ingevulde 
en door u ondertekende verzuimkaart inleveren. Als het verzuim langer 
dan een week duurt, verwachten we in ieder geval dat u nogmaals 
contact opneemt met de school.

•   Als uw kind in quarantaine moet, moet u altijd naar school bellen en 
aangeven gedurende welke tijd uw kind niet naar school kan komen.

•   Artsen, tandartsen en orthodontisten moeten zoveel mogelijk buiten 
schooltijd worden bezocht. Dergelijke bezoeken mogen in ieder geval 
niet afgelegd worden tijdens toetsen in de toetsweken.

•   Indien een (tand)artsbezoek niet buiten de lessen gepland kan worden, 
informeert u de school vooraf telefonisch of via een volledig ingevulde 
en door u ondertekende verzuimkaart. Deze wordt bij de conciërge 
ingeleverd. Bij terugkeer op school meldt de leerling zich bij de 
conciërge voordat hij/zij naar de les gaat.

•   Voor ieder ander verzuim dan ziekte en (tand)artsbezoek moet vooraf 
schriftelijk/per mail toestemming worden gevraagd aan de betrokken 
conrector. Een leerling heeft alleen verlof om lessen of andere 
onderwijsactiviteiten te verzuimen, als de conrector dit verzoek heeft 
ingewilligd.

•   Wanneer een leerling om welke reden dan ook (bijvoorbeeld wegens 
ziekte) tijdens zijn lesuren de school verlaat, moet hij/zij zich afmelden 
bij de conciërge. Ouders/verzorgers wordt verzocht om in een dergelijk 
geval de thuiskomst van de leerling meteen telefonisch aan de school 
te bevestigen (tel. 070-3648808). Lukt dit niet, dan levert de leerling 
een volledig ingevulde en door u ondertekende verzuimkaart in bij 
terugkeer op school.

•   De leerlingen zorgen ervoor dat ze thuis minstens één blanco 
verzuimkaart op voorraad hebben. Verzuimkaarten zijn verkrijgbaar bij 
de conciërge.

Bezoek van Sinterklaas op de mavo

Tafeltennistoernooi op 5 december

Kerstgala in Het Paard

Groepsfoto tijdens het kerstgala
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•   Als de school geen bericht van afwezigheid heeft ontvangen, proberen 
we contact met u op te nemen. Helaas lukt dat niet altijd, zeker als we 
veel zieke docenten en onderwijsondersteuners hebben. In Magister 
kunt u ook zelf zien of uw zoon/dochter door de docenten absent is 
gemeld.

VAS-toetsen
(door: K. Janse, conrector organisatie) 

Elk jaar maken de leerlingen van de eerste en tweede klassen de 
zogenaamde VAS-toetsen. Het betreft de vakken Nederlands, rekenen-
wiskunde en Engels. VAS staat voor volg- en adviessysteem. Deze toetsen 
zijn ontwikkeld door het CITO en horen niet bij een gebruikt lesboek.
Ze hebben een tweeledig doel. Ze geven een indicatie van het niveau 
waarop de leerling is op het moment van afname. Bij vermoede 
achterstanden kan uw kind geplaatst worden bij een KWT-les. Bij 
bespreekgevallen aan het eind van het schooljaar kunnen de resultaten van 
de toetsen helpen om de juiste keuze te maken voor het volgend leerjaar. 
Daarnaast geven de toetsen de school informatie over het bereiken van 
bepaalde leerdoelen van groepen leerlingen. De scores van de eigen school 
worden afgezet tegen landelijke scores.
De leerlingen uit klas 1 maken deze toetsen in en rond de derde toetsweek 
en de leerlingen uit klas 2 maken deze toetsen in en na de tweede 
toetsweek. De leerlingen hoeven voor deze toetsen niet te leren. Ze hebben 
wel altijd een potlood en een gum nodig.
 

Veranderen van stroom
(door: K. Janse, conrector organisatie) 

De stroom die de leerlingen gekozen hebben toen zij naar De Populier 
gingen, volgen zij in principe gedurende de hele onderbouw (MH in klas 
1 en 2, HV en V in klas 1 t/m 3). Ook binnen de stromen is er een bepaalde 
opbouw.
Het kan natuurlijk voorkomen dat de gemaakte keuze een verkeerde 
blijkt te zijn. Als dit voor uw kind geldt, stuur dan voor vrijdag 16 juni een 
mail aan kjanse@depopulier.nl met een verzoek tot stroomwijziging voor 
het volgende schooljaar (In de loop van een schooljaar wordt er niet van 
stroom gewisseld.). 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 krijgt u 
bericht als uw verzoek niet gehonoreerd kan worden. Als uw verzoek wel 
gehonoreerd is, ziet u de gewenste stroom een week voor de school start in 
Magister.

Klas 1 bij The Match in De Nieuwe Regentes

Wiskunde-B Olympiade in de aula

Mavo 3 bezoekt het Kunstmuseum

Leerlingen ontvangen leerlingen uit groep 8 
tijdens de lesmiddag
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Klankbordgroep ouders vwo
(door: S. van de Koevering, conrector 2 t/m 6 vwo) 

Op 28 november heb ik een klankbordavond georganiseerd voor ouders 
met een kind bij ons op het vwo. Maar liefst 25 ouders zijn hier op 
afgekomen en hebben hun zegje kunnen doen over hoe zij het onderwijs 
op onze school ervaren. Omdat ouders met een frisse blik kijken naar ons 
onderwijs levert dit veel waardevolle informatie op, waar wij ons voordeel 
mee kunnen doen. Via deze weg wil ik nogmaals alle ouders bedanken die 
deze avond aanwezig waren voor hun getoonde betrokkenheid bij school 
en voor hun constructieve feedback. 

Profielwerkstuk mavo
(door: T. van der Voort, conrector 3 en 4 mavo)

Dit jaar hebben we gekozen voor een andere opzet voor het project 
profielwerkstuk (PWS) op de mavo. Met het PWS kan de leerling laten zien 
waar hij goed in is, wat de interesses zijn, en wat hij geleerd heeft. Er wordt 
op deze manier alvast vooruit gekeken naar de toekomst en er wordt 
onderzocht of een bedrijf of profiel past.
Onder leiding van de heer Bontenbal zijn de leerlingen met de profielen 
economie & ondernemen, zorg & welzijn en INFT (informatie technologie), 
aan de slag gegaan met het ontwerpen van een nieuwe opdracht. Niet 
langer is een geschreven werkstuk de opbrengst van weken lang hard 
werken maar is het proces van ontwerpen, plannen, onderzoeken en 
maken van een product het belangrijkste.
De leerlingen zijn in de periode van het schooljaar meegenomen in de 
opzet van het werkstuk en hebben een brainstormsessie gehad in de 
haven van Scheveningen en op school. Na deze ‘vuurdoop’  is er door de 
gevormde drietallen een onderwerp gekozen. Voor het gekozen onderwerp 
moest er een plan van aanpak worden gemaakt. Dit bleek voor veel 
groepjes een heel grote uitdaging, waardoor we daar extra tijd en uitleg 
aan hebben gegeven.
Als het plan goedgekeurd was, dan mochten de leerlingen een interview 
gaan organiseren met een professional binnen het gekozen onderwerp. 
Doel van het interview was om te achterhalen wat er nodig is om het doel 
te halen dat was opgesteld. Aan de hand van deze informatie moest er een 
planning met taakverdeling worden gemaakt en deze moet de komende 
tijd verder uitgevoerd worden.
Op dit moment zijn de meeste groepjes zover dat er een langzaam 
een eindproduct aan het ontstaan is. Denk dan aan het uitvoeren 
van een sportdag, het maken van een parfum, het realiseren van een 
reanimatietraining voor mavo 4 leerlingen, het maken van een skateboard 
of een bedrijfsplan.

Kerstontbijt met meneer Van Splunter

Gastles voor leerlingen uit mavo 4 op het ROC 
Mondriaan

Mavo 3 en 4 leerlingen in het World Forum op 
de  Bekijk Je Toekomst Nu beurs

Leerlingen op de Bekijk Je Toekomst Nu beurs
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Het hele traject wordt afgesloten met een pitch van ongeveer 5 minuten 
waarin het hele proces van begin tot eind wordt beschreven. Maar ook 
waarin wordt aangegeven wat er is geleerd en welke vervolgopleiding past 
bij het gekozen onderwerp.
We wensen onze examenkandidaten heel veel succes met de laatste PWS-
loodjes. 

Ouders gezocht voor Oudercommissie
(door: Carina Berkhout, voorzitter OC)

Door verschillende omstandigheden (veelal doordat de jongste zoon/
dochter de school verliet) hebben veel ouders het afgelopen schooljaar 
afscheid genomen van de oudercommissie (OC). Hierdoor zijn we nu 
naarstig op zoek naar nieuwe leden. Als OC LID:

•   Bent u een paar keer per jaar in de avond op school om andere ouders 
te verwelkomen met koffie/thee;

• geeft u voorlichting tijdens de Open School;
•  bent u aanwezig op een diploma-uitreiking;
•  bent u verbonden aan de MR die onderwerpen zo nodig ter 
 toetsing wil voorleggen;

•   heeft u twee keer per jaar overleg over de indeling van activiteiten OC 
n.a.v. jaarprogramma school, onderwerpen / thema’s, lopende  
zaken etc.

•   heeft u nauw contact met andere ouders in de OC en het directielid dat 
ook deelneemt namens de school m.b.t. belangrijke informatie, lopende 
actuele zaken, wensen school m.b.t. aansluiting OC.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, mail naar Carina Berkhout, 
voorzitter OC carina.berkhout@gmail.com of naar Marco Sturing, als 
directielid verbonden aan de OC, msturing@depopulier.nl.

Groep 8 activiteiten
(door: M. Scheper) 

Om de leerlingen van groep 8 te helpen bij het maken van de 
juiste keuze voor een middelbare school, worden er verschillende 
kennismakingsmomenten georganiseerd. 
In november hebben groep 8 leerlingen meegedaan aan een 
keuzeprogramma dat bestond uit het volgen van een stroomles of het 
volgen van algemene lessen. In januari volgt de tweede lesmiddag, de 
voorlichtingsavonden en de Open School. 
Op deze momenten laten we met elkaar zien wat De Populier voor school is 
en waar wij voor staan. De Populier wordt altijd als een sfeervolle ervaren, 
we weten elkaar te vinden en leerlingen en medewerkers helpen elkaar 
allemaal. Zo doen we het samen beter! 

Ingang mavo aan de Dunklerstraat

Wakkerschudtoernee mavo 4

Leerlingen uit klas 2 in het Escher museum

Brugklasleerlingen ontvangen leerlingen  
uit groep 8 voor een kennismaking met  
De Populier

mailto:carina.berkhout%40gmail.com?subject=
mailto:msturing%40depopulier.nl?subject=
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Leerlingactiviteiten
(door: M. Greeven)

De (bijna) afgelopen tweede periode zat barstensvol waanzinnig 
leuke, feestelijke, sportieve, culturele, interessante, hersenkrakende, 
toekomstgerichte activiteiten. 
Zo vierden wij niet alleen het 110-jarig bestaan van de school, maar ook de 
Internationale Dag van de Franse Taal, het brugklasfeest, Sinterklaas, Paarse 
Vrijdag en kerst. In korte tijd werd De Populier getransformeerd van een 
Franstalige festival met hedendaagse Franse muziek en rijkelijk versierd met 
vlaggen, in een WK-stadion vanwege het brugklasfeest dat dit jaar in het 
teken stond van Oranje. Vervolgens in de pakjesboot van Sinterklaas, in een 
paarse zone vanwege Paarse Vrijdag en tot slot in een gezellig kersthuis met 
prachtig verlichte kerstbomen en gedekte tafels vol lekkernijen. 
Natuurlijk werd er niet alleen feest gevierd, samen gezongen, gedanst en 
gegeten. Zowel binnen als buiten de school werden leerlingen uitgedaagd 
om na te denken, niet alleen over de alledaagse lesstof, maar ook over hun 
toekomst, over wiskundige, filosofische en kunstzinnige vraagstukken. 
Leerlingen werden meegenomen naar toekomstbeurzen, kerken, 
kunstmusea en of naar dansvoorstellingen waar zij leerden om onze wereld 
vanuit verschillende perpectieven te bekijken. 
En De Populier zou De Populier niet zijn als er niet ook gedacht is aan de 
sportievelingen onder ons. Voor de leerlingen uit mavo 3 stond er een 
sportdag op het programma waar zij met veel plezier met en tegen elkaar 
strijdden. Daarnaast bestond de mogelijkheid om deel te nemen aan 
het jaarlijkse tafeltennis- en volleybaltoernooi waar zowel leerlingen als 
medewerkers zich van hun sportieve kant toonden.
Zoals u ziet: Never a dull moment op De Populier. We kunnen nu met z’n 
allen moe en voldaan onze welverdiende kerstvakantie in rollen! 

Kijk voor meer of uitgebreidere informatie over onze activiteiten op onze 
website bij Actueel. 

Brugklasfeest in het lyceumgebouw

Een leerling ontvangt informatie bij de Bekijk 
Je Toekomst Nu beurs

Leerlingen uit klas 2 volgen een workshop in 
het Mauritshuis

Leerlingen uit klas 2 volgen een gastles in het 
Mauritshuis

https://depopulier.nl/lyceum/nieuws/
https://depopulier.nl/lyceum/nieuws/
https://depopulier.nl/mavo/nieuws/
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Kerstvieringen
(door M. Greeven) 
Op dinsdag 20 december hebben we traditiegetrouw met elkaar stilgestaan 
bij het kerstfeest. Op het lyceum werden de leerlingen uitgenodigd om 
samen te komen in de aula. De leerlingen van de mavo werden ontvangen 
in de nabijgelegen Maranathakerk voor een warm samenzijn. 
Dit jaar stond de viering in het thema  ‘stem van de leerling’.  Door middel 
van beeldmateriaal, gesproken en gezongen woorden, werden leerlingen 
aangemoedigd zich uit te spreken over hun wensen, dromen, verlangens, 
verdriet en angsten. 
Tenslotte was er ook een call-to-action om de voedselbank te steunen door 
een bijdrage te leveren aan de actie “Geef warmte”. Het zal niemand ontgaan 
dat er door de hoge gasprijzen nog meer mensen in armoede leven dan 
voorheen. Op de mavo werden er ruim 6 bakken met voedsel verzameld. Op 
het lyceum konden leerlingen middels een QR-code geld doneren. 
Wilt u ook een bijdrage leveren? Ga dan naar deze pagina op onze website 
en steun ook de actie.

 

Kerstkaart
(door: M. Scheper)

De kerstkaart voor het personeel en de buurtgenoten wordt elk jaar 
gemaakt door leerlingen van onze school. Dit jaar heeft Jacky Oloë 
uit mavo 4 de voorkant van de kaart verzorgd. Zij heeft een illustratie 
gemaakt waarin ze kerst en ons jaarthema ‘stem van de leerling’  heeft 
gecombineerd. Tijdens de les Nederlands van mevrouw Dries hebben de 
leerlingen kerstgedichten geschreven. Het gedicht van Angelo Youssef uit 
B2G is uitgekozen voor de binnenkant van de kerstkaart. De kaart treft u op 
de laatste pagina van de ouderbrief.

Mavoleerlingen vieren kerst in de Maranat-
hakerk

Paarse Vrijdag

Lyceumleerlingen vieren kerst in de aula van 
het lyceum

Leraren en (oud-)leerlingen zingen gezamelijk 
kerstliederen in de hal van het lyceum

https://depopulier.nl/lyceum/nieuws/kertsviering/


Weer is het Kerstmis, 
en weer komt het nieuwe jaar, 
laten we er iets geweldigs 
van maken met elkaar, 
Heb elkaar lief, 
en ondanks de drukte en 
stress van deze tijd, 
wees steeds tot het helpen 
van uw medemens 
in ziekte en nood bereid. 

Beeld :  Jacky Aloë (M4) 
Gedicht :  Angelo Youssef (B2G)

De volgende ouderbief ontvangt u rond 23 februari 2023. 

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 kerstvakantie!

Christelijk College De Populier  

wenst iedereen fijne feestdagen en 
bovenal een heel gezond en mooi 2023!

mailto:ouderbief%40depopulier.nl?subject=
https://depopulier.nl/

