Ouderbrief februari 2019

Beste ouders,
Maandag 4 februari ben ik als rector begonnen op De Populier. Inmiddels zijn er al tien
werkdagen verstreken. Het waren intensieve dagen met vooral kennismaken met de
collega's, voorstellen aan de leerlingen, meelopen bij de voorlichtingsavonden en de
Open School, en bovenal het ervaren van de cultuur en het ritme van de school. Van
tevoren heb ik uiteraard heel wat stukken gelezen, maar een school beleef je pas echt
'van binnenuit'.
Welnu, wat een fijne school! Zowel het lyceum als de mavo hebben hun eigen dynamiek
en karakter, maar gemeenschappelijk zijn de opgewekte houding van de medewerkers
en de goede sfeer tussen docenten en leerlingen. Inmiddels heb ik alle klassen bezocht
en dan krijg je daar wel een glimp van mee.
Zoals u hopelijk begrijpt, is de fase van informatie verzamelen en oriënteren nog lang
niet voorbij. Voorlopig staat alles in het teken van ervaren en nog niet van 'accent
verschuiven', laat staan veranderen. Sowieso moet je zuinig zijn op wat er goed gaat en
er gaat gelukkig veel goed op De Populier.
De voorlichtingsavonden en de Open School werden goed bezocht en de reacties van
ouders en leerlingen waren positief; de inschrijving verloopt dan ook zoals gehoopt. De
school heeft een visie geformuleerd en is druk bezig hier invulling aan te geven via het
maken van een schoolplan. De naam zegt het al, een schoolplan is een plan van de
school voor de komende vier jaar. De school concentreert zich op dit moment op
bijvoorbeeld De Populierles 2.0: wat willen we allen graag terugzien in een les op
De Populier. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het nagaan wat het rendement van de les is
geweest en het ingaan op verschillen tussen leerlingen. De school is daarnaast bezig met
de methode LeerKRACHT, waarbij centraal staat dat je met elkaar probeert elke dag een
beetje beter te worden. U merkt, de school is volop in beweging!
Nu de dagen weer langer worden en de zon krachtiger, komen we in een andere fase van
het schooljaar terecht. We zijn nog lang niet toe aan de laatste loodjes, maar dit is wel
het moment om eventuele tekorten bij vakken nog te doen verdwijnen.
Daarbij heeft de school u als ouder hard nodig.
Ons motto is niet voor niets: Samen doen we het beter!
Rob van Oevelen
rector

Enquêtes
In de maanden februari, maart en april zullen wij alle leerlingen een enquête laten
invullen over De Populier. Ook u als ouder/verzorger gaan we vragen een soortgelijke
enquête in te vullen. We willen graag weten hoe tevreden u en onze leerlingen zijn over
de school.
We gebruiken de resultaten uiteraard om de school nog beter te maken. Verder worden
ze gepubliceerd bij “Scholen op de kaart” waar ze vergeleken kunnen worden met die
van andere scholen.
Binnenkort ontvangt u per mail meer informatie.
My life online
Alle ouders/verzorgers met een kind in de klassen 1 en 2 van het lyceum hebben al een
uitnodiging gekregen voor woensdagavond 20 februari. Er komen dan acteurs van De
Nieuwe Lichting naar de Populierstraat. Zij spelen herkenbare situaties waarin het
gebruik van sociale media en internet centraal staan. Ze laten valkuilen zien die kunnen
leiden tot misverstanden of zelfs conflicten. Tussentijds vragen ze om feedback en
vervolgens spelen ze de aangedragen oplossingen terug in de scène.
De Populierdienst
Zoals in de vorige Ouderbrief al vermeld, bent u zondag 24 maart a.s. om 10 uur van
harte welkom bij de Populierdienst in de Nieuwe Badkapel aan de Nieuwe Parklaan 90.
Geen tafeltjesavond/wel tafeltjesavond
Naar aanleiding van het tweede rapport was er geen tafeltjesavond. De mentor nodigde
een aantal ouders uit voor een gesprek. Bij het derde rapport is er wel weer een
tafeltjesavond. Net als vorige keer moet u via Magister aangeven wie u wenst te
spreken. Zorg er alstublieft voor dat al uw gegevens goed in Magister staan, ook uw
e-mailadres. U kunt het zelf controleren. Met vragen over het wijzigen van gegevens of
als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u contact opnemen met onze administratie
(info@depopulier.nl).
Nieuwbouw en renovatie van Populier lyceum
De Populier staat, net als diverse andere Haagse scholen, op de nominatie voor renovatie
en gedeeltelijke nieuwbouw. We zijn heel blij dat we de kans krijgen om het mooie
gebouw aan te passen aan de eisen van deze tijd én aan onze visie op leren.
Ons uitgangspunt bij de renovatie is dat we de meest kenmerkende en
oorspronkelijke delen van de school, zoals de voorgevel met de hoofdentree,
het glas in lood en het trappenhuis, willen combineren met eigentijdse
ruimtes waar leerlingen kunnen studeren, ontspannen, samenwerken en
leren. Als alles volgens planning verloopt, zullen we in 2021 verhuizen naar
de Resedastraat. Dit is voor ons een bekende locatie want daar heeft
een deel van De Populier ruim drie jaar onderwijs genoten in afwachting

van ons mavogebouw. De Resedastraat is een prettige locatie waar veel scholen in Den
Haag gebruik van mogen maken als ze in afwachting zijn van nieuwbouw. We zullen u
via deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit vlak.
VAS-toetsen
Zoals gewoonlijk maken alle 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 geplaatst worden bij een KWT-les. 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.
Aanmeldingen
Vorige week hadden we twee goed bezochte voorlichtingsavonden en de Open School
was weer een succes in beide gebouwen. Op de website staan twee filmpjes die een
aardig beeld geven.
De aanmeldingen lopen goed. Volgende week kunnen ouders hun kind nog inschrijven.
De verwachting is dat we de aantallen die we graag willen hebben, precies gaan halen
zonder te hoeven loten.
Opvallend is het grote aantal broertjes en zusjes dat is aangemeld. Daar zijn wij heel erg
blij mee.
Valentijnsactie
Op 14 februari hebben de leerlingen van de leerlingenraad zowel op het lyceum als op de
mavo een hoop liefde verspreid. Zij bezorgden de valentijnslolly’s die de leerlingen voor
1 euro naar hun geliefde of beste vriend(in) konden sturen. Ook de ouderen in het
Willem Dreeshuis in de Morsestraat werden verrast met een bezoek van onze cupido’s.
De opbrengst van de valentijnsactie gaat naar Connect by Music, een stichting die
muziekles en -therapie verzorgt op het Griekse eiland Lesbos. Onze muziekdocente
Jorina van Bergen draagt daar op dit moment als vrijwilligster haar muzikale steentje bij.
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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