Ouderbrief juli - 2017
Geachte ouders/verzorgers,
We kijken terug op goede examenresultaten. In de loop van het jaar
waren er momenten waarop we vreesden dat de resultaten wat tegen
zouden gaan vallen. Alle complimenten gaan uit naar de leerlingen en hun
docenten.
We sluiten een druk jaar af met veel geslaagde activiteiten voor onze leerlingen. Denk
daarbij aan de enorme belangstelling voor de skireis en de Romereis van de leerlingen uit
gymnasium 4 en 5.
Het heen en weer reizen naar de Resedastraat was voor onze docenten een extra belasting.
Gelukkig zullen volgend schooljaar veel minder collega’s hoeven te pendelen.
Dit jaar zijn veel nieuwe collega’s op De Populier gestart. Met de nodige begeleiding
functioneerden zij allen goed. Komende cursus groeien we nog weer een beetje en we
verwelkomen dan ook een aantal nieuwe docenten. We zijn blij dat we alle vacatures hebben
kunnen vervullen.
De vakantie kan beginnen!
Rest mij nog u een heel prettige vakantie te wensen.
Met vriendelijke groet,
 H.A. Ordelman, rector

Personalia
Er valt weer veel te melden. Mevrouw De Jong is bevallen van zoon Thom en het komende
jaar worden er ook ooievaars verwacht bij de dames Hegge en Hoogenboom.
Tot onze spijt verlaten om uiteenlopende redenen mevrouw Rombout en de heren Van Es,
Kuijpers, Vennik en Van Wingerden de school. Gelukkig hebben we voor hen goede
opvolgers gevonden.

Resedastraat
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 wordt de mavo-afdeling van De Populier in een
ander gebouw gehuisvest dan het lyceum. Dat is een grote verandering voor de gehele
school. Vanaf dan heeft De Populier twee gebouwen maar wij zijn en blijven één Populier.
De mavo start in augustus in de Resedastraat. De grote bouwwerkzaamheden in de
Dunklerstraat worden in de zomervakantie afgerond en aannemers zijn al aan de slag met
de inrichting van onze bèta-ruimtes en de gymzaal. De hoofdaannemer gaat er nog steeds
vanuit dat de oplevering op 25 september a.s. zal plaatsvinden. We gaan kort na de
herfstvakantie verhuizen van de Resedastraat naar de Dunklerstraat. Hierover ontvangt u
nog nader bericht.
Twee gebouwen betekent niet dat de leerlingen elkaars gebouw niet meer zullen zien. Zo
zullen de stromen soms op beide gebouwen les krijgen en zullen zeker het eerste jaar nog,
feesten gecombineerd worden. Daarnaast zal een groot aantal leerlingen vanuit klas MH1
doorstromen naar HV2 en zullen veel mavo 4 leerlingen na het behalen van hun diploma
doorstromen naar havo 4.
We gaan een prachtig gebouw betrekken en net als de leerlingen kijken we vol verwachting
uit naar het moment dat we het gebouw in gebruik kunnen nemen.

Rookvrije scholen
Met ingang van 1 augustus 2017 worden beide locaties van De Populier rookvrij. Daarmee
lopen we iets vooruit op het beleid van de gemeente Den Haag om per 2020 over te gaan op
rookvrije schoolpleinen. We sluiten aan bij de wet die de verkoop van tabak (inclusief de esigaret) verbiedt aan kinderen onder de 18 jaar.
We hebben eigenlijk nauwelijks een schoolplein dus als directie hebben we bepaald dat er
een rookvrije zone om beide schoolgebouwen komt. In de genoemde zones is het voor
leerlingen en medewerkers verboden te roken. De leerlingen zullen aan het begin van het
schooljaar geïnformeerd worden over de (delen) van straten die binnen de zone vallen.

Vakanties
Van vrijdag 14 juli tot maandag 14 augustus is het schoolgebouw gesloten.
De vakanties in de cursus 2017-2018 kunt u vinden op onze website.

Digitale facturatie
Sinds het schooljaar 2016-2017 maakt De Populier gebruik van het digitale
facturatieprogramma WIS Collect.
Ook komend jaar ontvangt u geen papieren facturen meer maar een e-mail met hierin een
link. Door op deze link te klikken, komt u in de financiële omgeving van De Populier/WIS
Collect terecht, waar de factuur zichtbaar wordt.

Ooievaarspas
De regeling betreffende de Ooievaarspas blijft bestaan. De Ooievaarspas van uw kind dient
in het nieuwe schooljaar zo spoedig mogelijk ingelezen te worden op onze administratie. Pas
na het inlezen krijgt u korting op het te betalen bedrag aan schoolgeld. In alle leerjaren blijft
er echter een zelf te betalen restbedrag over.

Schoolspullenpas
Evenals vorig schooljaar wordt door Leergeld Den Haag aankomend schooljaar een
schoolspullenpas verstrekt aan kinderen van 4 tot 18 jaar die in het bezit zijn van een geldige
Ooievaarspas. Deze schoolspullenpas heeft een waarde van € 50,- voor kinderen in het
basisonderwijs, € 250,- voor kinderen in de brugklas en € 150,- voor jongeren in de rest van
het voortgezet onderwijs. Leergeld Den Haag heeft het ingevulde aanvraagformulier eind
mei/begin juni naar de ouders/verzorgers gestuurd met het verzoek de gegevens te
controleren en het formulier voorzien van een handtekening terug te sturen in de
antwoordenvelop. De schoolspullenpas wordt naar het huisadres gestuurd. Na activering kan
deze gebruikt worden bij de aangesloten winkels van Albert Heijn, AJ Sports, Aktie Sport,
Bruna, Free Kick Sport, HEMA, Paagman en Perry voor het aanschaffen van schoolspullen.
Meer informatie is terug te vinden op de website van Leergeld Den Haag:
www.leergelddenhaag.nl

Telefoonnummers/e-mailadressen
Wij verzoeken u uw telefoonnummers en e-mailadressen te controleren. Haal verlopen
nummers uit Magister en voeg de juiste toe. Als het u niet lukt, neem dan contact op met
onze administratie. We hechten er zeer aan u snel te kunnen bereiken.

Magister
De inlogcodes die u op dit moment gebruikt om in Magister te kijken, blijven het komende
cursusjaar geldig. Wilt u deze dan ook goed bewaren?
Voor de e-mailadressen van de leerlingen geldt hetzelfde. Wij adviseren hun het wachtwoord
goed te noteren
In de zomervakantie is het een aantal weken niet mogelijk om in Magister te kijken. In die
periode worden de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar getroffen.

Begin van de cursus 2017-2018
De cursus 2017-2018 begint voor de leerlingen op maandag 21 augustus met het ophalen
van de boeken. De leerlingen die les zullen krijgen in de Resedastraat halen daar hun
boeken op. Op dinsdag 22 augustus maken alle leerlingen kennis met hun mentor en met
elkaar, krijgen roosters en informatie en gaan op de foto. De leerlingen van havo 5 en vwo 6
werken ook aan hun profielwerkstuk.
In Magister zal in de laatste vakantieweek te zien zijn in welke klas uw zoon of dochter
geplaatst is. De tijden waarop de leerlingen op school verwacht worden, zijn te vinden via de
website bij de roosterwijzigingen.

1912-2017: 105 jaar De Populier
Op 30 september 2017 viert het Christelijk College De Populier zijn 105-jarig bestaan.
Veel ouders van de huidige leerlingen zijn ook oud-leerlingen en zij kunnen deze dag alvast
in hun agenda noteren als ze de reünie willen meemaken. Zij kunnen zich aanmelden via de
website www.depopulier.nl.
De lustrumcommissie zal u verder via de website op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.
De secretaris van de lustrumcommissie is onze oud-docent de heer Han Poleij.

Overlegmiddag
Komend cursusjaar zullen er op de dinsdagmiddag vanaf 14.45 uur geen lessen worden
ingeroosterd. Allerlei vormen van overleg zullen op die middag gepland worden. Dit moet
leiden tot meer tijd voor onderwijsverbetering en minder lesuitval.

Examenresultaten
De mavo verlaat het hoofdgebouw met prachtige examencijfers. 98% van de leerlingen is
geslaagd en de leerlingen hebben geweldige resultaten behaald bij het Centraal Examen.
Voor de havo slaagde uiteindelijk 89% en voor het vwo 88% waarbij voor de laatste afdeling
geldt dat de gemiddelde resultaten bij het Centraal Examen tot de beste van Nederland
behoren.

Toetsdruk

In het afgelopen jaar is door ouders en leerlingen – maar ook door mentoren – aangegeven
dat de toetsdruk soms wel erg hoog is. Daarover is in de afgelopen maanden in de
verschillende gremia gesproken. Er zijn afspraken gemaakt over een vermindering van het
aantal toetsen en een betere spreiding van de toetsen over de week. Gedurende het jaar
zullen wij monitoren of de leerlingen ook ervaren dat de toetsdruk wat lager is.

Voorlichting
Goede resultaten zijn natuurlijk heel belangrijk maar als school vinden wij dat onze opdracht
breder is. Naast de resultaten vinden we het ook belangrijk dat we de leerlingen voorlichten
over zaken die risicovol zijn. Vandaar dat we komend schooljaar in verschillende leerjaren
extra voorlichting gaan geven over roken, alcohol en drugs. Daarnaast besteden wij ook
aandacht aan online veiligheid en groepsdruk.
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