Ouderbrief september 2019
Beste ouders/verzorgers,

We staan aan de vooravond van een nieuw schooljaar. Met enige weemoed nemen we afscheid van
de vakantie en begint het ‘gewone’ leven weer. Voor uw kind is dat vaak spannend. Bij wie zit ik in de
klas? Van wie krijg ik les? Ook voor docenten is het vaak een bijzondere periode. Menigeen slaapt de
nacht voor de eerste lesdag minder goed dan normaal. Hoe dan ook, we hebben er zin in en we
hopen dat we weer net zo'n goed jaar mogen beleven als vorig jaar.
Vorige keer dat ik een ouderbrief schreef, waren we in afwachting van de examenresultaten. Welnu,
met enige trots mag ik meedelen dat onze slagingspercentages als volgt waren: mavo 98%, havo 95%
en vwo 92%. Een prachtig resultaat dat we uitgebreid gevierd hebben tijdens de diplomauitreikingen.
Zoals u weet kunt u 'realtime’ meekijken in het cijferprogramma Magister. Ik adviseer u dit
regelmatig te doen. Het komend schooljaar zullen we dan ook geen vier rapporten meegeven, maar
twee. U bent immers niet afhankelijk van de rapporten om te weten hoe uw kind ervoor staat. Dit
doen we om de cijferdruk enigszins aan banden te leggen. Wel hebben we het komend jaar nog vier
toetsweken, zodat er voldoende ijkpunten blijven bestaan. De tafeltjesavonden en ouderavonden
blijven overigens hetzelfde, want de behoefte aan contact met u blijft onverminderd. Uiteindelijk
kunnen we alleen succesvol zijn als ouders en school goed samenwerken.
De school zal voorafgaande aan iedere toetsweek een studiemiddag organiseren. Wij werken aan
diverse onderwijskundige onderwerpen en maken dan als school de balans op hoever we staan en
wat we nog nodig hebben. Ik hoop dat u hier begrip voor heeft. Voor een school is het belangrijk dat
je de ruimte creëert om tot verdere verbetering te komen.
Je kunt rustig zeggen dat we een school in beweging zijn. Een onderdeel daarvan is ons voornemen
om nieuwbouw te realiseren. Ons gebouw aan de Populierstraat is karakteristiek, maar verouderd en
aan vervanging toe. We hopen dat we het oude (lees: de voor-pui en hal) kunnen behouden en dit
alles kunnen combineren met het moderne (lees: een transparant gebouw aangepast aan de huidige
onderwijskundige en klimatologische eisen). Hierbij zijn we afhankelijk van de middelen die we
vanuit de gemeente krijgen toebedeeld. Inmiddels wordt er druk gewerkt aan een voorlopig
ontwerp vanuit een schetsontwerp. Wij zijn in gesprek met de buurt om te kijken of er rekening kan
worden gehouden met hun wensen. Het begin van de nieuwbouw staat gepland voor over anderhalf
jaar. Het komend schooljaar hebben we hier dus nog niet mee te maken.

Wij zullen er vanaf het begin van het schooljaar extra scherp op toezien dat mobieltjes op het lyceum
niet zichtbaar zijn in de klas, behalve als er sprake is van toestemming door de docent vanwege een
onderwijskundig doel. (Op de mavo moeten ze in de kluisjes.) Wij merken dat het uitbannen van
mobieltjes op het moment dat er aandacht nodig is in de klas nu eenmaal steeds ingewikkelder
wordt. Ik hoop dat u ons daarin wilt ondersteunen.
Ook zullen we extra letten op het gedrag van onze leerlingen in de buurt. We zijn een stadsschool en
staan midden in de wijk. Dat brengt met zich mee dat een goede relatie met de buurt extra belangrijk
voor ons is.
De Populier staat elk jaar in het teken van een nieuw thema. Dit jaar hebben wij gekozen voor: “oog
voor elkaar”. Op De Populier accepteer je elkaar en heb je oog voor je omgeving. Iedereen kan en
mag het verschil maken. Op onze school vinden we het belangrijk om een veilige plaats te zijn waarin
leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en authentieke
individuen. Dit sluit ook aan bij onze visie ‘samen doen we het beter’.
Rob van Oevelen

Personeel
Aan het eind van het schooljaar namen we zoals gebruikelijk afscheid van een aantal
collega’s. Onder hen zijn mevrouw Sonneveld die naar het midden van het land gaat
verhuizen en de heer Koot die een andere betrekking aanvaard heeft. Beiden zijn vele
jaren behalve docent ook mentor geweest.
Na meer dan veertig jaar als docent Nederlands aan De Populier is de heer Leeuwe met
pensioen gegaan. Ook ons hoofd van de administratie mevrouw Hogendoorn geniet nu
van haar welverdiende pensioen. We zullen hen zeker missen.
Op 15 mei jl. zijn onze LO docent Hans van der Kruk en zijn echtgenote de trotse ouders
geworden van dochter Isabel en op 3 juli schonk docente scheikunde Angela den Dunnen
het leven aan zoon Niels. Mevrouw Den Dunnen heeft aan het begin van het schooljaar
nog recht op bevallingsverlof. Zij zal worden vervangen door een oude bekende namelijk
de heer Van Eendenburg. Hij heeft al diverse keren op De Populier een docent SK
vervangen.
In september verwelkomen we een aantal nieuwe docenten onder wie een docente
Engels ter vervanging van mevrouw Riekwel die door ziekte helaas niet kan starten.
Tot slot zullen de dames Westerduin en Wiegel in de herfst met zwangerschapsverlof
gaan. Hun vervanging zal voornamelijk intern geregeld worden.

Enquête van Kwaliteitscholen
In het voorjaar hebben we alle leerlingen en ouders gevraagd een enquête over De
Populier in te vullen. We willen iedereen hartelijk danken die dat gedaan heeft. Het geeft
ons een beter beeld hoe u als ouders en onze leerlingen tegen de school aankijken. Over
het algemeen zijn we niet ontevreden over de uitkomsten. We zullen de resultaten delen
met alle medewerkers en een aantal punten intern bespreken. U kunt de resultaten
bekijken via onderstaande linkjes.
Tevredenheid- ouders Lyceum en Mavo:
https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/648/1108/Chr-College-DePopulier/Tevredenheid-ouders
Tevredenheid - leerlingen Lyceum
https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/648/1107/Chr-College-DePopulier/Tevredenheid-leerlingen
Tevredenheid – leerlingen Mavo
https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/23182/1107/Christelijk-CollegeDe-Populier/Tevredenheid-leerlingen

Verkeer in Dunklerstraat
Sinds 9 juli is de Dunklerstraat éénrichtingsverkeer. Vanaf de Conradkade is het nu
verboden de Dunklerstraat in te rijden.
Het parkeerbeleid rond de Dunklerstraat is ook gewijzigd. M.i.v. 1 juli moet al vanaf
13.00 uur betaald worden.

Vreemde talen
Sinds twee jaar bieden we in de bovenbouw van het vwo verdiept talenonderwijs aan.
Leerlingen die dat willen, kunnen deelnemen aan diverse gecertificeerde en
internationaal erkende taalprogramma’s. Deze verdiepingsprogramma’s zijn bekend
onder de namen Cambridge (Engels), Goethe (Duits) en Delf (Frans). Deze certificaten
zijn een mooie aanvulling op het vwo-diploma, ook als je niet zoveel van taal houdt. Om
een voorbeeld te geven: een leerling die na het vwo zijn studie wil voortzetten aan een
Duitse, Britse of Franse universiteit, hoeft in dat geval geen taalexamen meer af te
leggen om tot de universiteit toegelaten te kunnen worden. In sommige gevallen is het
ook mogelijk om onderdelen van het betreffende examen op te voeren voor het
schoolexamen in vwo 6. Wanneer dit aan de orde is, zal dit vermeld staan in het PTA van
het betreffende vak.

Dit jaar stonden de eerste examens op het programma. Een twintigtal leerlingen heeft de
examens van Cambridge, Goethe of Delf afgelegd. 99% van hen slaagde in één keer
voor alle vier de getoetste onderdelen (spreken, schrijven, lezen en luisteren). Een
resultaat om trots op te zijn. Tijdens de diploma-uitreiking van vwo 6 zijn de eerste
Cambridge-certificaten uitgereikt. Die van Goethe en Delf volgen bij de start van het
schooljaar.
Een bijzonder woord van dank past hier ook voor de betrokken docenten: mevrouw Post
en mevrouw Westerduin (Cambridge), mevrouw Schmidt (Goethe) en mevrouw Janner
(Delf).

Oudergeleding Medezeggenschapsraad
De Populier heeft, net als elke andere middelbare school, een medezeggenschapsraad
(kortweg: ‘MR’). De MR heeft tot taak om het beleid van de directie nauwkeurig te
volgen en om hierover gevraagd of ongevraagd adviezen te geven. Op bepaalde punten
heeft de MR een wettelijk instemmingsrecht. De MR van De Populier vergadert ongeveer
7 keer per jaar, doorgaans ’s avonds.
De MR van De Populier bestaat uit 8 leden, te weten vier vertegenwoordigers namens
het personeel, twee namens de ouders en twee namens de leerlingen.
De twee ouders die momenteel de oudergeleding van de MR vormen, te weten de heer
ir. R.W. (Richard) Visée en de heer D. (Danny) Batenburg, voltooien per 1 augustus hun
huidige zittingstermijn van 3 jaar. Beide ouders willen hun werkzaamheden voor de MR
graag voortzetten en hebben zich daarom herkiesbaar gesteld.
Het is vanzelfsprekend mogelijk voor andere ouders om zich eveneens kandidaat te
stellen. Alle ouders van onze leerlingen (peildatum 1-8-2019) zijn hiertoe gerechtigd,
mits u bereid bent om schriftelijk te verklaren dat u doel en grondslag van onze school
respecteert. Als er meer kandidaten dan beschikbare plaatsen zijn, zullen er, na overleg
met de kandidaten, verkiezingen plaatsvinden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer drs. C.J. van Peursen,
voorzitter van de MR, per mail te bereiken via mr@depopulier.nl of telefonisch via de
school.

Wanneer u zich kandidaat wil stellen voor de MR-oudergeleding, door een e-mail van die
strekking te sturen, eveneens naar mr@depopulier.nl. Vermeld bij uw kandidaatstelling
alstublieft uw naam, uw telefoonnummer en naam & klas van uw kind(eren) bij ons op
school. U wordt tevens verzocht om een stukje tekst te schrijven waarin u zich voorstelt
en waarin u toelicht waarom u zich kandidaat stelt als lid van de MR. Dit stukje zal
gebruikt worden bij informatie die naar de ouders gaat wanneer we tot verkiezingen
overgaan. Het bijvoegen van een (pas)foto van uzelf is aanbevolen. Uw kandidaatstelling
moet uiterlijk 15 september 2019 bij ons binnen zijn.

Telefoonnummers/e-mailadressen
We 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 vinden het heel belangrijk u snel te kunnen bereiken.

Jaarplanning
Er wordt hard gewerkt om de jaarplanning op de website te krijgen. Daar zitten
technisch nog wat haken en ogen aan. De vakanties staan al wel geruime tijd op de site.
De toetsweken zijn als volgt gepland:
1e week: 6 t/m 12 november
2e week: 15 t/m 21 januari
3e week: 18 t/m 24 maart
4e week: 1 t/m 7 juli
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