Ouderbrief januari 2020
Beste ouders, verzorgers,
We zijn nu halverwege het schooljaar. Het was een pittig halfjaartje op De Populier,
maar ook een succesvol halfjaar. Wat is er allemaal gebeurd?
goed
De school hoort bij Lucas Onderwijs, een groot bestuur in Den Haag en omstreken.
Lucas Onderwijs kreeg bezoek van de inspectie, wat wil zeggen dat een aantal scholen
werd bezocht om te kijken of zij aan de vereiste basiskwaliteit voldoen.
De Populier hoorde daar niet bij; wij hebben de inspectie zelf uitgenodigd omdat we
graag op wilden gaan voor de kwalificatie 'goed'. De inspectie labelt scholen met
'onvoldoende', 'voldoende' en 'goed'. We zijn erg trots dat het is gelukt! De gehele
school, dus zowel de mavo, de havo als het vwo mag deze kwalificatie voeren. Er zijn
maar weinig scholen, zeker in deze regio, die ons dat na kunnen zeggen.
social media
Wij hebben al een aantal keer bemerkt dat leerlingen onderling nog wel eens de meest
nare filmpjes naar elkaar sturen die ze blijkbaar kunnen vinden in de krochten van het
internet. Dit kan leiden tot geschokte reacties. Ik zou u als ouder willen vragen zo nu en
dan eens mee te kijken met uw zoon of dochter ten aanzien van wat er via whatsapp
allemaal naar elkaar wordt gestuurd. Let wel; in 99% van de gevallen is er niets aan de
hand, maar soms dus wel.
onderwijskundige speerpunten
De school is druk bezig om zich te verdiepen in formatief handelen, de populierles 2.0 en
'leren leren'. Per vak heeft men een onderwerp gekozen en experimenteert men er lustig
op los. Met name formatief handelen is een onderwerp waar men zich graag mee bezig
houdt. Het betekent dat je alternatieve vormen van toetsing bedenkt, zonder dat daar
een cijfer aan wordt gekoppeld, waarbij je als docent heel snel in de gaten krijgt welke
leerlingen bepaalde onderwerpen nog moeten bestuderen.
voorlichtingsavonden, Open School
We staan aan de vooravond van de werving van nieuwe brugklassers.
De Populier hoopt weer genoeg nieuwe 'populieren' binnen te halen. Het
beste voor een school is mond tot mond reclame. Dus als u tevreden bent
over de school, zegt het voort!
Rob van Oevelen, rector

Jaarplanning op de website
Misschien ten overvloede wil ik u wijzen op de jaarplanning op onze website. Direct
nadat u mavo of lyceum heeft gekozen, ziet u een berichtje met “snel naar”. Daar klikt u
op jaarplanner.
We doen ons best die planning goed bij te houden. Kijkt u daar vooral even als u twijfelt
of er een activiteit gepland staat of dat er huiswerkvrij is etc.

Medewerkers
De komende maanden zal nog regelmatig sprake zijn van een wisseling van de wacht.
De dames Westerduin en Wiegel komen binnenkort terug van hun bevallingsverlof.
We zijn blij dat mevrouw Lindemans, docente geschiedenis, binnenkort weer enkele
lessen kan gaan geven.
Met de dames Riekwel en Weehuizen gaat het tot ons verdriet nog niet goed genoeg om
te kunnen starten met lessen.
Mevrouw Cayaux moet tijdelijk wat rustiger aan doen. De collega’s uit de sectie Frans
verzorgen in al haar klassen minstens een les per week. Verder werken de leerlingen
door samen met een onderwijsassistent.
LO docent de heer Den Beer gaat gebruik maken van zijn gespaarde persoonlijk budget
om daarmee gedurende een zevental weken een mooie reis te maken. Zijn lessen zullen
gegeven worden door de heer Dekker en oud-stagiair de heer Knoester.
Binnenkort nemen we afscheid van onze roostermaakster mevrouw Korsten. Zij gaat zich
verder bekwamen in de ICT en in die richting haar carrière voortzetten. Inmiddels wordt
mevrouw Slagter door haar ingewerkt.

Stress Less Project
De stresslessen zitten er nagenoeg op! De leerlingen in de onderbouw hebben de
afgelopen weken drie stresslessen gehad. Dit gebeurde in het kader van het Stress Less
Project, waar De Populier aan meedoet. We hebben veel leuke reacties gekregen van de
leerlingen op de lessen, die als doel hebben leerlingen beter om te leren gaan met
stress.
Door financiering van de gemeente Den Haag kunnen alle leerlingen in het kader van dit
project een gratis vaardigheidstraining volgen. Deze trainingen zijn gekoppeld aan een
onderzoek van Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht, waarmee gekeken wordt of de
trainingen werken.
Er worden verschillende trainingen aangeboden: Schoolstress de baas! en
Ik en de ander!. De trainingen beginnen zo snel mogelijk en bestaan uit
zeven wekelijkse bijeenkomsten van een lesuur die op school gegeven
worden door een ervaren trainer. De trainingen zijn gericht op het leren
van verschillende vaardigheden om stress te verminderen en het welzijn te
vergroten. Uw kind hoort in de mentorles meer over de vaardigheidstrainingen en u wordt per mail verder op de hoogte gebracht.

Als u meer wilt weten over het Stress Less Project kunt u contact opnemen met
Simone Vogelaar (promovenda Universiteit Leiden) of Amanda van Loon (promovenda
Universiteit Utrecht) via stresslessproject@outlook.com.

Enquêtes
In de maanden februari, maart en april zullen wij alle leerlingen wederom een enquête
laten invullen over De Populier. Ook u als ouder/verzorger gaan we vragen een enquête
in te vullen. We blijven nieuwsgierig hoe tevreden u en onze leerlingen zijn over de
school.
De resultaten worden gepubliceerd bij “Scholen op de kaart”, waar ze vergeleken kunnen
worden met die van andere scholen.
Per mail wordt u hierover verder geïnformeerd.

Ooievaarspas
Als u een ooievaarspas heeft en uw kind is dit schooljaar nog niet bij de administratie
geweest om deze te laten scannen, kan hij of zij dit alsnog doen. We hebben deze scan
nodig om een reductie te kunnen toepassen op de schoolkosten.

My life online
Op donderdag 30 januari bent u van harte welkom bij de voorstelling van “My life
online”. De ouders van de leerlingen uit de klassen 1 t/m 3 zijn al per mail uitgenodigd.
Er komen 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.

Gratis huiswerkbegeleiding
Op De Populier organiseert het Haags Studiepunt huiswerkbegeleiding.
Er bestaan ook instanties die gratis huiswerkbegeleiding verzorgen. Zo kunnen kinderen
in de Centrale Bibliotheek en Bibliotheek Schilderswijk op verschillende dagen terecht.
Via deze link kunt u meer informatie vinden.
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/jeugd/huiswerkbegeleiding.html
Stichting Stuka verzorgt met vrijwilligers gratis huiswerkhulp op zaterdagmiddag in het
Buurtcentrum de Burcht in de Schilderswijk. Meer informatie kunt u vinden op
www.stuka.nl.

De Populierdienst
Traditiegetrouw verzorgt De Populier in het voorjaar een dienst in de
Nieuwe Badkapel aan de Nieuwe Parklaan 90. We nodigen u van harte uit
aanwezig te zijn op zondag 15 maart a.s. om 10 uur.

Geen tafeltjesavond/wel tafeltjesavond
In december hadden we zogenaamde tafeltjesavonden. Naar aanleiding van het eerste
rapport zullen de mentoren een aantal ouders en leerlingen uitnodigen voor een gesprek.
Dit zijn de MOK (Mentor-Ouder-Kind) gesprekken. In april zijn er weer tafeltjesavonden.
Die zijn bedoeld om samen met uw kind met de vakdocenten n.a.v. de feedforward te
praten.
Als u de mentor of teamleider wenst te spreken, kunt u beter een aparte afspraak
maken. Welke vakdocenten u wilt spreken moet u via Magister aangeven. Zorg er
alstublieft voor dat al uw gegevens goed in Magister staan, ook uw e-mailadres. U kunt
uw gegevens 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).
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 zijn er nu mee bezig. De leerlingen hoeven voor deze toetsen niet te leren.
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 lange tijd te bewaren.
Tassen en kleding hangen gedurende enige tijd aan een kapstok, kleinere artikelen zoals
agenda’s, boeken en sieraden liggen in de conciërgeloge. Uw zoon/dochter kan daar
altijd informeren. Ook bent u zelf welkom om te komen kijken of een vermist voorwerp
wellicht gewoon aan de kapstok hangt. Meldt u zich gewoon even bij de conciërge.
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