Ouderbrief juli - 2018
Geachte ouders/verzorgers,
Het was een bijzonder jaar waarin we de nieuwbouw van de mavo in
januari in gebruik konden nemen. Leerlingen, docenten en schoolleiding
zijn reuze enthousiast over het mooie schoolgebouw. Een nieuw gebouw
brengt echter meer met zich mee dan alleen fantastische voorzieningen.
Feitelijk betekent het ook een splitsing in het team. Veel collega’s zien elkaar niet meer
iedere dag en velen betreuren dat. Aan de andere kant is het mavoteam een heel hecht
team geworden en de eerste examenresultaten waren geweldig.
In de loop van het jaar is er veel werk verzet om de door ons gewenste onderwijskundige
veranderingen te realiseren. En ook komend schooljaar zullen er nieuwe uitdagingen zijn.
Hier en daar is al te lezen dat er een nieuwe rector voor De Populier wordt gezocht. Per 1
januari 2019 zal ik met pensioen gaan. Dan heb ik ruim 42 jaar in overheidsdienst gewerkt
en draag ik met liefde het rectoraat over aan mijn opvolger.
Nu eerst maar eens genieten van de vakantie.
Mede namens alle medewerkers wens ik u allen een heel goede zomervakantie.
Met vriendelijke groet,
 H.A. Ordelman, rector

Personalia
De verwachte ooievaars hebben prachtige kinderen afgeleverd bij de dames Hegge en
Hoogenboom maar ook bij de heren Bontenbal, El Hawary, Van Oven en Wouda. Die
ooievaars blijven maar druk want aansluitend op de zomervakantie start het
zwangerschapsverlof van mevrouw Van Beuningen en dat van mevrouw Bronsteijn. De
vervanging van de dames is geregeld.
Mevrouw Lind heeft mevrouw Berg een heel jaar vervangen maar gaat na de vakantie met
haar man reizen. Gelukkig start mevrouw Berg weer met een deel van haar lessen. Zo ook
de heer Hoogerdijk die de laatste periode van het schooljaar ziek was. De heer Dikken zal
volgend jaar niet met zijn lessen starten. Mevrouw Van Hunsel en de heer Dekker zullen
hem de eerste maanden vervangen.
Er zijn nog meer mutaties. Mevrouw Dreteler heeft in haar woonplaats Breda een nieuwe
baan gevonden en ook mevrouw Toet en de heer Stelma hebben een nieuwe werkkring
dichter bij huis gevonden.
Mevrouw Lissenberg zal na de vakantie geen Duits meer verzorgen op De Populier. Verder
hebben we afgelopen donderdag op gepaste wijze afscheid genomen van collega’s die vele
tientallen jaren op De Populier gewerkt hebben. De meesten van hen gaan met pensioen,
zoals de heer Boekhoudt, de heer Van der Burgh, de heer Riegen, mevrouw Van Straten en
mevrouw Vernel. Mevrouw Ammeraal gaat een nieuwe carrière buiten het onderwijs
tegemoet.
Gelukkig hebben we in alle ontstane vacatures kunnen voorzien.

Rookvrije scholen
Met ingang van 1 augustus 2017 zijn beide locaties van De Populier rookvrij geworden. Dit
betekent dat er in de directe omgeving van de school niet meer gerookt mag worden.
We zagen dat leerlingen zich op plekken gingen verzamelen die buiten “onze toezichtzone”
liggen. Dat betekent vaak vervuiling en herrie dus heel vervelend voor de wijkbewoners.

Daarom mogen de leerlingen niet meer stil blijven staan als ze roken. Ze moeten dan
doorwandelen. We hopen dat het roken op De Populier uiteindelijk voor goed “uitdooft”.

Vakanties
De vakanties van de komende cursus zijn al geruime tijd aan de rechter kant op de
homepage van onze website te vinden.

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 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
waar de factuur begin september 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 restantbedrag 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 € 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. Enkele weken na
ontvangst wordt de Schoolspullenpas naar het huisadres gestuurd. Na activatie 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. Voor de e-mailadressen van de leerlingen geldt hetzelfde.
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 2018-2019
De cursus 2018-2019 begint voor de leerlingen op maandag 27 augustus met het ophalen
van de boeken. De leerlingen van MH2 t/m M4 halen hun boeken op in de Dunklerstraat. De
leerlingen van HV2 t/m V6 halen hun boeken in de Populierstraat. Op dinsdag 28 augustus
maken alle leerlingen kennis met hun mentor en met elkaar, krijgen allerlei informatie en
gaan op de foto.

De tijden waarop de verschillende klassen verwacht worden, zullen in de laatste
vakantieweek op infothuis (via de roosterwijzigingenknop op de website) gepubliceerd
worden.
De klasindelingen zijn in de laatste vakantieweek in Magister te zien.
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