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Introductie
(door: R. van Oevelen, rector)

Rob van Oevelen tijdens de voorlichtingsavond op het lyceum.

Rob van Oevelen en Cathelijne Dekkers
tijdens de online voorlichting over de mavo

In de ouderbrief van december leek het schooljaar, met alle beperkingen,
zo goed als mogelijk door te gaan. In de laatste schoolweek van 2020 bleek
de lockdown dan toch onvermijdelijk. Inmiddels is het februari en volgt het
overgrote deel van de leerlingen alweer weken online les. In de aanloop
hiernaartoe heeft de school opnieuw vele devices uitgeleend en richtlijnen en
handvatten geformuleerd om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Slechts
de examenklassen en de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben zijn
op school.
Collega’s doen hun uiterste best om de motivatie bij de leerlingen hoog
te houden. Met behulp van creatieve ideeën brengen ze de stof zo goed
mogelijk over. Hierbij volgen we het ‘normale’ rooster en streven we maximale
contacttijd na.
Het is afwachten of we na de voorjaarsvakantie weer open kunnen. Enerzijds
zullen de vaccinaties hun uitwerking niet missen, maar anderzijds verwacht
men een ‘derde golf’ als gevolg van de ‘Engelse variant’. We verkeren in dat
opzicht dus nog in onzekerheid.
Ik wil nogmaals benadrukken dat we de samenwerking met u als ouder als
prettig ervaren. U heeft in deze ook voor u ingewikkelde tijd toch zomaar de
hele week een puber thuis die, in een aantal gevallen, aan het werk gehouden
moet worden. Ons motto ‘samen doen we het beter’, brengen we ook op deze
manier in de praktijk.

Cijfers en feedforward
(door: R. van Oevelen, rector)

Caspar Bontenbal, docent wiskunde,
technisch tekenen en science

Gelukkig hebben we de eerste toetsweek wel gewoon door kunnen laten
gaan. Dit gaf ons in ieder geval een aanknopingspunt voor de zogenaamde
‘feedforward’. Feedforward houdt in dat de docent op positieve wijze en zo
specifiek mogelijk formuleert hoe een bepaald doel behaald kan worden.
Stel dat een leerling een vier voor wiskunde staat, dan schrijft de docent niet
‘Leerling oefent en leert niet’ in Magister, maar bijvoorbeeld ‘Ik verwacht dat
het beter zal gaan en er een voldoende in kan zitten als je de basiskennis
van hoofdstuk 5 herhaalt en oefent met opdracht 6 t/m 23’. Onderzoek heeft
uitgewezen dat dit beter werkt.

Corona-achterstanden
(door: R. van Oevelen, rector)

Anderhalve meter opstelling in de lokalen

Het is onvermijdelijk dat er achterstanden ontstaan. Inmiddels heb ik uit de
krant begrepen dat we dit onderwerp niet meer mogen aansnijden, maar dat
lijkt me een typisch geval van ‘kop in het zand steken’. Uiteindelijk komen we
weer in het ‘nieuwe normaal’ terecht en zullen de eindexamens ook weer als
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Leerlingen krijgen hulp tijdens de XL-uren

vanouds zijn. Dan is het toch fijn dat we de achterstanden hebben ingelopen,
zodat leerlingen met voldoende bagage het eindexamen kunnen maken.
Achter de schermen hadden en hebben we hiervoor een heel ‘Deltaplan’, maar
dit plan kan pas in werking worden gesteld als de leerlingen ook daadwerkelijk
weer op school komen. Op dit moment zijn we al bezig om zoveel mogelijk
leerlingen naar school te halen als ze gebaat zijn bij toezicht en hulp om aan
te kunnen blijven haken bij hun klasgenoten. Ook is er extra aandacht voor
het zogenaamde ‘leren leren’. Leerlingen die hierbij wat extra hulp kunnen
gebruiken, krijgen speciale cursussen op school om ze in de leermodus te
zetten en het leren zo goed mogelijk te laten verlopen. Weten hoe je iets moet
leren is namelijk geen vanzelfsprekendheid. Dit vereist begeleiding.

Verloop SE-week 2

(door: M. Sturing, teamleider 3, 4, 5 HAVO)

SE-week 2, kijk- en luistertoets

We hebben de tweede SE-week en de kijk- en luistertoetsen achter de rug.
De resultaten zijn hoopgevend. Als we deze vergelijken met de resultaten
uit een jaar waarin corona geen rol speelde, lijkt het wel alsof er niets aan
de hand is. De examenleerlingen blijken een goede focus te hebben en zijn
gemotiveerd. Daarbij hebben zij natuurlijk het voorrecht om naar school te
komen en onderwijs te krijgen zoals ze dat gewend zijn, hetzij met anderhalve
meter afstand.
Van 10 februari t/m 16 februari hebben de eindexamenleerlingen thuis
online lessen gevolgd om ruimte te bieden aan de medeleerlingen uit de
voor-examenklassen. Zij zijn volgens bepaald rooster naar school gehaald om
hun toetsen in de klas te maken. We zijn blij dat we die mogelijkheid hebben
kunnen creëren. En wat was het fijn om leerlingen weer even in de ogen te
mogen kijken zonder beeldscherm ertussen.
We merken dat de leerlingen het onderling niet zo nauw nemen met de
afstand. Begrijpelijk maar heel onverstandig. Ik hoop dat u dat ook nog even
met uw kind kunt bespreken.

Van brugklaskamp naar winterkamp naar...
SE-week 2, kijk- en luistertoets

(door: R. den Hengst, teamleider brugklas, 2hv)

Vanwege alle Corona perikelen kon het introductiekamp voor de brugklas
(brugklaskamp), dat normaal gesproken drie weken na de start van het
schooljaar plaatsvindt, niet doorgaan. Omdat we dit voor de zomervakantie
voelden aankomen, heeft de kampleiding de plannen aangepast met de
intentie om voor het eerst in de geschiedenis een winterkamp te organiseren.
Dit winterkamp stond gepland van 17 t/m 19 februari. Helaas hebben we dit
kamp ook moeten annuleren.
Omdat we het heel sneu vinden voor onze brugklasleerlingen, denkt het
mentorenteam na over de mogelijkheid om een andere manier invulling te
geven aan deze dagen.
Brugklaskamp 2019-2020
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Digitale voorlichtingsavonden op 19 en 20 januari

Wervingsactiviteiten

(door: C. Dekkers, teamleider mavo 1,2 en & M. Greeven)
Zonder dat de leerlingen uit groep 8 zich hiervan bewust zijn, maken zij vanaf november eigenlijk al deel uit van het reilen
en zeilen op De Populier. In deze maand starten namelijk de wervingsactiviteiten, zoals ons ‘Kijkje in de Keuken’ en de
lesmiddagen. Hier gaan heel wat voorbereidingen aan vooraf, getroffen door enthousiaste medewerkers die de leerlingen
een onvergetelijke dag willen bezorgen op De Populier. Helaas hebben veel activiteiten dit schooljaar niet door kunnen
gaan zoals we gewend zijn. In plaats daarvan konden de leerlingen uit groep 8 én hun ouders digitaal kennismaken met
onze school. Een geheel nieuwe ervaring voor iedereen!
Zo vonden op dinsdag 19 en woensdag 20 januari onze allereerste digitale voorlichtingsavonden plaats sinds het onstaan
van De Populier. Via de livechat konden ouders en toekomstige leerlingen vragen stellen over het onderwijs dat wij bieden.
Een deskundig panel, bestaande uit een teamleider brugklas, de zorgcoördinator en de rector, zat klaar om de vragen live
te beantwoorden. Dat was best spannend!
Gelukkig ontpopten zeer betrokken en kundige collega’s zich als een professionele filmploeg. Met verschillende camera’s
waren zij naarstig op zoek naar de beste hoek om de rector, de zorgcoördinator en de teamleiders te filmen. Uiteindelijk
hebben wij kunnen concluderen dat onze zorgcoördinator, mevrouw Haasnoot, het best in staat was de instructies van de
filmploeg op te volgen: zij bleef rustig in de camera kijken.
De avonden werden vakkundig, ongekunsteld en bijzonder plezierig aan elkaar gepraat door de hosten: meneer Putmans
(teamleider V2 t/m V6) en meneer Sturing (teamleider H3 t/m H5). De voorlichting verliep mede daardoor ontspannen en
veel vragen konden goed beantwoord worden waardoor de avond als informatief en sfeervol werd ervaren door ouders én
leerlingen.
Op de site staan veel filmpjes over onze school, ook die van de voorlichtingsavonden. Daarbij staan de zogenaamde
FAQ (frequently asked questions) voor ouders en groep 8 leerlingen. Hoewel alles anders is in deze tijd,
blijft de Populier gelukkig vertrouwd gezellig & goed.
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Profielkeuze

(door: M. Greeven)

Online leermethode voor de profielkeuze
voor havo/vwo leerlingen

Leermethode voor de profielkeuze in HV3

Zit uw kind in de tweede klas van de mavo of in de derde klas van de havo of
het vwo, dan wordt het verplicht binnenkort een profielkeuze te maken. Elk
profiel gaat samen met een bepaald vakkenpakket, dat deels vaststaat en deels
variabel is. Bekijk voor meer informatie onze site onder ‘decanaat’.
Voorafgaand aan de voorlopige profielkeuze (18 maart) wordt er tijdens de
mentorlessen aandacht besteed aan de verschillende keuze(on)mogelijkheden
en maken leerlingen onder andere kennis met verschillende beroepen en
opleidingen. Op 28 mei maakt uw kind een definitieve pakketkeuze met
vakken waarin het uiteindelijk eindexamen gaat doen. Aan de hand van de
behaalde resultaten en de werkhouding en motivatie wordt vervolgens door
de lesgevende docenten bekeken of uw zoon/dochter een verstandige keuze
gemaakt heeft. De keuze die uw kind maakt, kan doorslaggevend zijn voor
de verdere schoolcarrière én voor de toekomstplannen. Het is dus belangrijk
om samen met uw zoon/dochter, de mentor en eventueel met de decaan,
goed na te denken over het te kiezen profiel. Het maken van een profielkeuze
is spannend en leuk, maar voor veel kinderen ook lastig. Er moet rekening
gehouden worden met de sterke en de zwakke vakken, de interesses en de
toekomstplannen. Buig u daarom samen met uw kind over de vraag waar
het goed in is, voor welke vakken het zich 100% in zou willen zetten en
wat het later zou willen worden. Denk ook na over de eisen die sommige
vervolgopleidingen hebben. Zijn deze voor uw zoon/dochter haalbaar?
Mocht u er samen met uw kind niet uitkomen, neem dan contact op met de
mentor of met meneer Mesman (decaan mavo: rmesman@depopulier.nl), met
meneer Tissink (decaan havo: dtissink@depopulier.nl) of met mevrouw Lips
(decaan vwo: llips@depopulier.nl).

“Grow It”-app helpt jongeren in coronatijd
(door: M. Greeven)

Online leermethode voor de profielkeuze
voor mavo leerlingen

De ‘Grow It’-app van het Erasmus Medisch
Centrum

De Grow it!-app maakt onderdeel uit van een studie naar het emotioneel
welbevinden van jongeren tussen de 12 en de 25 jaar oud. De app is
ontwikkeld door het Erasmus MC Sophia en de Erasmus Universiteit en steunt
jongeren bij het omgaan met stress, verveling en eenzaamheid tijdens de
nieuwe lockdown.
Door de app drie weken te spelen leren jongeren zichzelf beter kennen
door het bijhouden van een dagboek. Ook leren ze door middel van allerlei
challenges vaardigheden die ze helpen met stressvolle situaties om te gaan,
zoals bijvoorbeeld nu tijdens de corona-crisis.
Het gebruik van de Grow it!-app is gratis en kan via de website
www.growitapp.nl gedownload worden. Om deel te kunnen nemen, moet
eerst een toestemmingsformulier ingevuld worden. Aanmelden kan t/m
maandag 15 maart 2021. Jongeren die de app al gebruikt hebben, zijn zeer
positief.
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Online onderwijs door de ogen van....
Georgy van der Dussen, klas H3

Jeroen van den Ende geeft online een
natuurkunde les

We zitten in een tijd met veel moeilijkheden. Bijna heel Nederland zit thuis
te werken door de lockdown. Leerlingen kunnen niet naar school. Gelukkig
hebben we het thuisonderwijs, dus hoeven we niet alles te missen. Een
pluspunt is ook dat je relatief meer tijd hebt om je huiswerk te maken.
Ik ben best wel tevreden met online school. Ik heb bijvoorbeeld geen
stress over de kleren die ik aan moet trekken, want iedereen ziet alleen m’n
bovenlichaam. Ik hoef niet te haasten in de ochtend en mezelf af te vragen of
ik al mijn boeken in m’n tas heb. Fietsen door weer en wind hoeft gelukkig ook
niet meer. Want, ik word wakker, fris me op, zet mijn laptop aan en ik ben in de
les. En vooral die zware rugzak op die trappen sjouwen mis ik niet.
Wat ik wel mis, is het samenzijn op school. Een leuk praatje maken met mijn
docenten. De gezelligheid met mijn vrienden. Samen games spelen in de
pauze en naar buiten gaan. Ik app mijn vrienden wel om te kijken hoe het
met ze gaat of ik ga super lang bellen en facetimen. Dan lijkt het toch nog een
beetje alsof we samen zijn, maar dan wel op een veilige manier.

Daphne van Weelden, docent Nederlands

Leerlingen krijgen hulp tijdens de XL-uren

Kunstwerk gemaakt door Noor Stuijt (V6),
voor podium bovenbouw 2021.

Sinds december geen leerlingen en collega’s meer om mij heen. Ik geef geen
examenklas les dus werk niet op school. De sociale interactie mis ik het meest!
Inmiddels is er wel een routine ontstaan, de leerlingen weten wat ze kunnen
verwachten van mijn lessen en ik weet nu wel ongeveer de energie van elke
klas. Ik probeer elke les positief te zijn en de leerlingen te stimuleren. Het
is lastig voor mij steeds tegen die computer te kletsen, maar dat geldt ook
voor elke leerling. Een simpele ‘goedemorgen mevrouw’ klinkt als een warm
welkom door de microfoon. Zo wil ik graag de les beginnen.
Ik hoop dat de toetsweek voor leerlingen, collega’s en ouders rustig en positief
is verlopen. Laten we vooral niet vergeten dat dit een uitzonderlijke situatie is.
En een uitzonderlijke situatie is niet normaal. Nog even volhouden en positief
blijven met elkaar, blijf gezond. Meer dan ons best kunnen we niet doen en ik
weet zeker dat we dat allemaal doen, ‘wij van De Populier’.

Kunst en cultuur
(door: M. Scheper)

De eindexamenleerlingen KUBV en KUMU zijn bezig met hun laatste
project. Dit project is het jaarlijks terugkerende onderdeel ‘Podium
Bovenbouw’, wat we dit jaar anders zullen gaan vormgeven. Het thema
van dit jaar is ‘Weather’. Binnen dit thema maken de leerlingen muziek
en kunstwerken. Omdat we niet met publiek op het podium kunnen
staan, zullen we een compilatie maken van de opnames gecombineerd
met foto’s van de kunstwerken. Deze zijn rond 24 maart op onze
website te bewonderen.
Podium Bovenbouw 2020
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Lesmiddag groep 8
(door: M. Scheper)

In plaats van een lesmiddag voor groep 8
dit jaar een verrassend lespakket.

Op woensdag 17 februari staat onze lesmiddag gepland. Zoals eerder
beschreven bij de wervingsactiteiten ziet deze er dit jaar weliswaar anders,
maar net zo leuk uit!
In plaats van het volgen van enkele lesjes op De Populier, hebben wij de
leerlingen uit groep 8 de mogelijkheid geboden om zich op te geven voor een
te ontvangen lespakket. Dit verrassingspakket bestaat uit 4 opdrachten, elk
behorende bij een van onze stromen: sport, science, cultuur en basis. Door het
maken van (een van) de opdrachten, kunnen deelnemende leerlingen een ritje
per limousine winnen op hun eerste schooldag op De Populier.
Naast het maken van de opdrachten uit het lespakket, kunnen leerlingen op
de lesmiddag zelf een digitaal kijkje nemen binnen onze schoolgebouwen.
Nieuwsgierig? Op www.depopulier.nl/lyceum/groep-8-2/kennismaken
(lyceum) en www.depopulier.nl/mavo/groep-8-2/kennismaken (mavo) is meer
informatie te vinden over onze activiteiten.

Bijles door TopTutors
Voorlichtingsfilmpje ‘Bruggers vertellen’

Betaalbare bijles van TopTutors

(door: I. Coelman, Managing Tutor De Populier én oud-leerling &
M. Greeven)
In deze coronatijd zijn sommige leerlingen gebaat bij wat bijles. Maar, bijlessen
zijn vaak duur en waar vind je een goede bijlesleraar?
De Stichting TopTutors verzorgt betaalbare bijlessen in elk vak, op elk gewenst
moment. De stichting werkt samen met oud-leerlingen van De Populier die
bekend zijn met de school, de docenten en de stof. Dit betekent dus dat uw
zoon/dochter bijles krijgt van iemand die goed weet waar op gelet moet
worden tijdens het leren.
Ik, Ilse Coelman, ben ook een oudleerling van De Populier. Ik heb een onwijs
leuke middelbareschool tijd gehad en hierdoor ben ik met veel plezier tutor
geworden. Ik merk dat de werkwijze van TopTutors heel prettig is voor de
leerlingen en dat het bovenal ook erg effectief is.
Een bijles kost €17,50 per klokuur en kan fysiek thuis plaatsvinden en op
school, maar kan ook digitaal gegeven worden. Ga voor meer informatie naar
https://www.toptutors.nl/.

Jaarplanner

(door: M. Greeven)

Jaarplanner: voor betrouwbare en up-to-date informatie over onze activiteiten

Zoals u gemerkt heeft, komen op dit moment veel buiten- en binnenschoolse
activiteiten te vervallen. Slechts een klein aantal activiteiten kan verschoven
of vervangen worden. Wilt u exact weten wat er wel en niet (meer) op
de planning staat, werp dan regelmatig een blik op onze jaarplanner. De
jaarplanner wordt continu up-to-date gehouden en is te vinden op onze
website.
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Derde toetsweek voor de niet-examenklassen
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

Zoals u weet, hebben we de tweede toetsweek voor alle leerlingen behalve
onze examenkandidaten vier weken naar achteren moeten verschuiven. Om
de periode tussen de tweede en de derde toetsweek ongeveer even lang te
houden als oorspronkelijk gepland, zal de derde toetsweek plaats vinden van
maandag 19 t/m vrijdag 23 april. Direct aansluitend begint de meivakantie.
Leerlingen uit de voor-examen klassen
maken de toetsen op school

Populierdienst

(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)
In tegenstelling tot veel andere activiteiten dit jaar gaat de Populierdienst wel
door. De dienst is op 14 maart om 10.00 uur. Helaas kunnen er geen bezoekers
naar de kerk komen, maar de week voorafgaand aan de dienst krijgt u een
mailtje met een link om de dienst online bij te wonen.
Met orgelspel van dhr. Tissink, zang van Minouk Beekman en een overdenking
van dhr. Verbaan zal de dienst zeer de moeite waard zijn.

Optreden van Minouk Beekman (H5)

Personalia

(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

Redactie en vormgeving: Marieke Greeven & Mariske Scheper
ouderbrief@depopulier.nl

Gelukkig is mevrouw Braune geheel hersteld en kan zij al haar lessen na de
voorjaarsvakantie oppakken.

Diploma-uitreiking

(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)
We hopen het niet, maar houden er toch een beetje rekening mee dat we
bij de diploma-uitreikingen slechts een beperkt aantal mensen mogen
ontvangen. We zullen dan vermoedelijk weer door middel van streamen de
thuisblijvers van beeld en geluid voorzien. Om technische redenen hebben we
daarom de diploma-uitreiking van de mavo verplaatst van maandag 5 juli naar
dinsdag 6 juli en die van het vwo van woensdag 7 juli naar donderdag 8 juli.
De uitreiking van de havo blijft op vrijdag 9 juli.

De volgende ouderbief ontvangt u rond 19 april 2021.
Voor vragen of opmerkingen kunt u een berichtje sturen naar: ouderbrief@depopulier.nl

Bezoek ook onze website: www.depopulier.nl
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