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Ouderbrief - 1 

Eervolle benoeming 
(door: R. van Oevelen, rector) 

Op vijdagmiddag 16 april is onze natuurkundedocent Arjan van der Meij door de Nederlandse Natuurkundige Vereniging 
(NNV) uitgeroepen tot  ‘Natuurkundedocent van het Jaar 2021’. Arjan is een zeer prominent docent van De Populier. Hij is 
sectieleider van ‘science’ en zorgt ervoor dat de bètasecties goed met elkaar samenwerken. Arjan heeft een groot bindend 
vermogen door zijn enthousiasmerende positieve betrokkenheid. Hij heeft een onderwijshart pur sang. Hij is ontzettend 
gedreven in het geven van onderwijs aan zijn leerlingen en denkt na over hoe het onderwijs in zijn algemeenheid 
verbeterd kan worden. 
Als rector met flink wat jaren ervaring op verschillende scholen heb ik nimmer een docent gezien met zo’n drive en 
zo’n positieve invloed op het reilen en zeilen van een school. Hij is verantwoordelijk voor heel wat projecten waarbij de 
bètasecties met elkaar samenwerken. Door bijvoorbeeld het Feynman-project raken leerlingen uit groep 8 geïnteresseerd 
en worden zij uitgedaagd. Zo is er ook de Fab-klas. Een klas voor leerlingen van de tweede tot en met de zesde 
waarbij zij creatief met techniek omgaan. De deelnemers aan deze klas doen dat op vrijwillige basis op vrijdagmiddag 
en vrijdagavond. Arjan is een groot voorstander en uitdrager van het zogenaamde ‘maakonderwijs’. Door wat hij 
‘klooien’ noemt, ontstaan er creatieve ideeën. Door te proberen en te maken, leren leerlingen van allerlei wiskundige, 
natuurkundige, biologische en scheikunde principes. 
Dit ‘maakonderwijs’ draagt hij uit bij allerlei bijeenkomsten over onderwijs. Hij participeert in landelijke discussies. Hij wordt 
soms gevraagd een stuk te schrijven voor een landelijk dagblad. Daarnaast neemt hij deel aan een landelijk adviesorgaan. 
Het bovenstaande is slechts de korte samenvatting. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website.

Arjan van der Meij, verkozen tot natuurkundedocent van het jaar 2021

https://depopulier.nl/lyceum/over-de-school/feynmanproject/
https://depopulier.nl/lyceum/activiteiten/creatieve-activiteiten/
https://depopulier.nl/
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Inleiding
(door: R. van Oevelen, rector)

In de vorige ouderbrief sprak ik de hoop uit dat de school gedeeltelijk open 
zou kunnen na de voorjaarsvakantie. Dat is gelukkig ook gebeurd. Na de 
vakantie zijn we overgestapt op ‘systeem 2’, waarbij de examenkandidaten en 
de zorgleerlingen elke dag op school zijn (dit was al) en een deel van iedere 
klas van de overige leerjaren. Het is fijn om alle leerlingen weer op school te 
mogen begroeten. 
Over verwelkomen gesproken: Op de site onder de kop  ‘oud-leerlingen’ 
kunnen oud-leerlingen een formulier invullen. Op dat formulier kunnen zij 
een aantal zaken aanvinken, waaronder: ‘Ik ontvang graag vijf maal per jaar de 
Ouderbrief’. Het aantal oud-leerlingen dat dit keer zal meelezen, loopt al op. 
Dus ook welkom aan hen!
De examenkandidaten hebben hun schoolexamens de afgelopen periode 
op externe locaties gemaakt. De school had daartoe zalen gehuurd in twee 
hotels en een kerk. Dit zorgde voor de mogelijkheid om de andere leerlingen 
zoveel mogelijk naar school te halen. We kunnen terugkijken op een geslaagd 
experiment. Dusdanig dat we de centrale eindexamens ook zoveel mogelijk 
op deze locaties af willen nemen. Door de ‘anderhalve meter’ komen we 
immers ruimte tekort om iedereen op school te kunnen ontvangen en dit 
geeft de mogelijkheid om zoveel mogelijk leerlingen uit andere leerjaren op 
school les te geven.
Inmiddels bekijken we of we het aantal leerlingen op school na de meivakantie 
kunnen opvoeren, eventueel met gebruikmaking van wat men de ‘bubbel’ 
noemt. Met dat laatste wordt bedoeld dat twee leerlingen naast elkaar kunnen 
worden geplaatst en dat zij samen anderhalve meter afstand van de anderen 
moeten houden.
Daarnaast hebben we gekeken naar de overgangsnormen. Deze blijven 
gewoon in stand. Wel komen er mogelijkheden om bepaalde toetsen te 
herkansen en zullen we bij de rapportbespreking aan het eind van het jaar 
extra aandacht besteden aan wie er wel of niet een ‘bespreekgeval’ is. Op 
die manier houden we rekening met de omstandigheden, maar willen we 
inhoudelijk zo min mogelijk concessies doen. De leerlingen moeten immers 
op een plaats terechtkomen waarbij ze een goed uitzicht hebben op het 
behalen van een diploma.
Uit de krant heeft u wellicht vernomen dat de regering het onderwijs 
een financiële injectie geeft om de komende twee jaar eventuele 
onderwijsachterstanden weg te werken. De school heeft dit schooljaar al extra 
geïnvesteerd, maar zal dat de komende jaren dus ook doen.
We hopen met elkaar dat de wereld er ten tijde van de laatste Ouderbrief van 
dit schooljaar weer anders uit zal zien en dat we het beroemde ‘omslagpunt’  in 
zicht hebben. Voor nu wens ik u een goede gezondheid, want al het andere, 
ook de bovenstaande onderwijsperikelen, valt daarbij in het niet.

Leerlingen werken aan hun opdracht bio-
logie onder leiding van meneer Hazelaar.

Examenleerlingen, zorgleerlingen en een 
deel van iedere klas is elke dag op school.

In kleine groepen aan de slag in het lokaal, 
klasgenoten doen mee via Teams.

Vanaf 2 maart zijn we overgestapt op 
‘systeem 2’.
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Personalia
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

Zowel onze conciërge Frank de Haan als onze technisch onderwijsassistente 
Ingrid Gonzalez hebben een operatie ondergaan. Ze zijn nu aan het herstellen. 
We verwachten dat ze binnenkort weer wat werkzaamheden kunnen op- 
pakken.
Docente Frans Marieke Greeven verricht inmiddels al haar niet-lesgevende 
taken. Helaas kan zij nog niet starten met haar lessen.
Vorige week is docente natuurkunde en T&T Bonita Bronsteijn met zwanger-
schapsverlof gegaan. Haar lessen zijn overgenomen door een aantal van onze 
eigen docenten.
Marita Berg, docente Duits, start na de meivakantie met herintreden.
Collega biologie Bart van Egmond gaat na de meivakantie zijn carrière een 
andere wending geven. De vacature die hierdoor ontstaat, wordt intern vervuld. 
 

SE-week 3 examenleerlingen
(door: M. Sturing, teamleider 3, 4, 5 HAVO)

Het reizen is verboden en een hotelletje pakken in eigen land doe je alleen 
omdat het niet anders kan, want een uitgebreid ontbijtbuffet of een lekker 
diner zit er niet in. Het leven is soms even heel saai. Maar onze SE-week 3 was 
dat allerminst.
Onze examenkandidaten werden begin maart in 2 vier sterren hotels als echte 
hotelgasten ontvangen. De vergaderzalen van het Marriott en het Leonardo 
waren namelijk omgetoverd tot examenruimtes. En in de Houtrustkerk hadden 
de kerkbanken plaatsgemaakt voor examentafeltjes. Dat was even wennen voor 
onze leerlingen én docenten. Maar na afloop kunnen we tevreden terugkijken.
De ruimtes in de 2 hotels overtroffen onze verwachtingen. Er was veel ruimte 
aan de examentafels en tussen de leerlingen, de ontvangst was hartelijk en 
gastvrij en de garderobes waren riant. De leerlingen waren iets minder 
enthousiast over de Houtrustkerk. De akoestiek was slecht, het galmde behoor-
lijk. Prima voor een samenzang maar minder handig tijdens het oplossen van 
een wiskunde B vraagstuk. De examens nemen we daarom alleen af in de twee 
hotels.
Ook de resultaten van deze derde SE-week stemmen ons tevreden. Voor een 
klein aantal leerlingen is het vijf voor twaalf. Juist zij hebben de schouders er-
onder gezet waardoor het perspectief op een diploma is vergroot. Als deze lijn 
wordt doorgetrokken kunnen we ons verheugen op een mooi resultaat en vele 
diploma’s!
Langs deze weg wil ik, mede namens Gerrit van Pelt en Geert-Jan Putmans alle 
ouders van onze examenkandidaten veel sterkte wensen in deze stressvolle 
periode. 
 

 
Eindexamenleerlingen maken hun SE’s in 
de Houtrustkerk.

De vervangende conciërges in de 
conciërge-loge in de Populierstraat.

Ontvangst van de eindexamenleerlingen 
in het Marriott Hotel tijdens SE-week 3.

Eindexamenleerlingen maken hun SE’s in 
het Marriott Hotel.

Ouderbrief - 3
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Aanmelding nieuwe brugklassers 
(door: R. den Hengst, afdelingsleidster brugklas hv en h2)

Wij kijken terug op een bijzondere wervingsperiode waarbij we leerlingen 
uit groep 8 en hun ouders niet op school mochten ontvangen en we alle 
belangstellenden uitsluitend op digitale wijze konden laten kennismaken 
met De Populier. Dit vinden wij jammer voor de leerlingen, die hierdoor soms 
een keuze moesten maken voor een middelbare school zonder dat ze van 
de sfeer hebben kunnen proeven. Maar, met behulp van het speciaal voor 
deze gelegenheid opgerichte opnameteam zijn er diverse filmpjes gemaakt 
waarmee we onze school uiteindelijk toch goed over het voetlicht hebben 
weten te brengen.
Op donderdag 15 april hebben de leerlingen uit groep 8 de 
toelatingsbesluiten ontvangen van de VO-scholen. De belangstelling voor 
onze school blijkt wederom groot. Op het lyceum is er een kleine over- 
aanmelding voor de havo/vwo-brugklassen en voor de vwo-brugklassen 
waren in de eerste ronde nog enkele plekken beschikbaar. Deze zijn inmiddels 
ook opgevuld. Voor de mavo/havo-brugklassen is de belangstelling zo 
overweldigend dat er helaas moest worden geloot.
We zijn blij met de vele aanmeldingen en beschouwen het als een positief 
teken dat onder de nieuwe aanmeldingen ook veel broertjes/zusjes van 
onze leerlingen te vinden zijn. Nu hopen dat onze toekomstige brugklassers 
volgend jaar een “normale” start kunnen maken op school! 

 
Docking stations  
(door: R. van Oevelen, rector)

Het zal u niet verbazen dat onze digitale vaardigheid een vlucht heeft 
genomen het afgelopen jaar. Helaas bleven de digitale randvoorwaarden op 
school daarbij een beetje achter, maar intussen zijn we bezig met een flinke 
inhaalslag. Alle docenten beschikken nu over een eigen laptop en pluggen in 
op een docking station, zodat ze meteen aan de slag kunnen en geen kostbare 
tijd verliezen met opstarten etc. Een aantal docenten werkt in de klas zelfs met 
drie schermen tegelijk om zowel de leerlingen thuis als de leerlingen in de 
klas optimaal te kunnen bedienen. Tja...dat hadden we vorig jaar rond deze tijd 
toch niet kunnen bedenken....
Het valt ons overigens op dat eenvoudige handelingen als het maken van 
Word-document en het opslaan van het een en ander voor lang niet alle 
leerlingen gesneden koek is. Aan dit soort zaken gaan we dus extra aandacht 
besteden.

Brugklasleerlingen in de Dunklerstraat.

Brugklasleerlingen op weg naar het lokaal 
op de Dunklerstraat.

Hybride lesgeven met meerdere schermen 
én gebruikmakend van het docking station.

Meneer Reis geeft les aan een deel van de 
klas, de andere helft volgt de les via Teams.
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Afscheid Gerrit van Pelt 
(door: G. van Pelt, teamleider mavo 3 & 4) 

Na 41 jaar werk kies ik ervoor om De Populier met ingang van deze meivakantie te verlaten. Ik kijk dan terug op 39 jaar 
onderwijs, waarvan 37 op De Populier. In 1984 ben ik begonnen met 4 uur aardrijkskunde, vervolgens ben ik ook les gaan 
geven in geschiedenis en maatschappijleer. Op de mavo ben ik tien jaar decaan geweest en vanaf 1992 mocht ik de rol 
vervullen van teamleider. Vanaf 2013 ben ik betrokken geweest bij de bouw van een tweede vestiging. In maart 2016 zijn 
we verhuisd naar de Resedastraat en in januari 2018 konden we met alle leerlingen van de mavo overstappen naar de 
Dunklerstraat. Hier hebben we met elkaar een merknaam uitgebouwd met prima resultaten. De mavo biedt een veilige en 
kleinschalige omgeving waar we in dit voorjaar twee klassen meer aangemeld kregen dan we konden plaatsen. Van een 
school met nog geen 700 leerlingen zijn we geëvolueerd naar een verdubbeling in aantal, met een veel professionelere 
leeromgeving en een opsplitsing in twee locaties. Ik ben trots op wat ik samen met collega’s heb kunnen realiseren en blij 
met de steun van en samenwerking met mensen met zoveel verschillende en aanvullende kwaliteiten.
Sinds maart 2020 is de wereld ingrijpend veranderd en helaas zal ook de school hier nog lang de naweeën van 
ondervinden. Ik wens iedereen die deel uitmaakt van deze prachtige school heel veel sterkte en wijsheid toe in de 
komende periode.

Het ga jullie goed !

Gerrit van Pelt voor ons gebouw aan de Dunklerstraat
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Voorjaarsschoonmaak website 
(door: M. Greeven)

De website heeft een grote schoonmaakbeurt ondergaan. Zoals u wellicht 
heeft ontdekt, bevat de site minder subpagina’s en zijn sommige paginatitels 
en links aangepast. De aanpassingen zijn gebaseerd op een gebruikersanalyse 
van de afgelopen twee jaren en zullen -hopelijk- bijdragen aan de 
gebruikersvriendelijkheid. Voor vragen over de website kunt u mailen naar 
website@depopulier.nl 

Eindexamen doen in coronatijd 
(door: Liv Botter, leerling uit havo 5) 
 
“Hai, ik ben Liv Botter.” Dit zei ik voor het laatst in mijn brugklasvlog. En nu 
zit ik in H5a. Er zijn in een paar jaar tijd een aantal dingen gebeurd die we 
niet aan hadden kunnen zien komen. Zo kregen we na de kerstvakantie als 
examenleerlingen als enige toegang tot De Populier, doorgang van het CE  
was even onzeker en onze laatste SE-week werd georganiseerd in twee hotels 
en een kerk.
Door alle gedoe heb ik dit jaar als wisselvallig ervaren. SE-week 1 bracht toch 
wel dikke stress met zich mee, omdat we niet meer gewend waren aan het 
maken van zoveel toetsen. In december kregen we via een persconferentie 
te horen dat alleen de examenleerlingen naar school zouden gaan. Prima! 
Het was heerlijk rustig op school en de leraren waren zeer opgetogen als een 
examenleerling binnenkwam voor een fysieke les. 
SE-week 2 vloog voorbij en we kregen te horen dat het CE toch door zou gaan. 
De meningen over dit besluit zijn verdeeld onder de leerlingen, maar dat zult  
u vast kunnen begrijpen. 
SE-week 3 was heel bijzonder. We maakten onze toetsen niet op school, maar in 
een hotel of een kerk. Ik geef toe dat de heerlijke stoelen in het Leonardo Royal 
Hotel prima zijn en dit uitje is dus voor herhaling vatbaar. Maar de kerk, nee. 
Dat was een tegenvaller, terwijl je juist zou denken dat je een beetje bijgestaan 
wordt op zo’n plek. Je hoorde ALLES, het was kil, stoelen waren krakerig en je 
raakte snel je concentratie kwijt. 
Nu zitten wij, net als alle andere leerlingen, maar één dag op school. De lessen 
zijn minder productief en het oefenen met examens gaat ook met een aantal 
technische en organisatorische gebreken. Daarnaast is mijn schermtijd nog 
nooit zo hoog geweest. 
Wat ik hierna ga doen? De school heeft de studiekeuze op een prima manier 
begeleid. Bovendien hebben we ook een studiekeuzemiddag gehad die ook 
een bijdrage heeft geleverd aan het maken van de juiste keuze. Maar de online 
opendagen waren het net niet. 
Of ik een ideaal beeld heb gekregen van een vervolgopleiding, nee. Maar door 
goede research te doen en een moeder die me daarbij heeft geholpen heb ik 
toch een keuze kunnen maken. Mijn aardrijkskundeleraar (meneer Schipper) 
had wel gelijk, deze periode is misschien wel het zwaarst van allemaal. 
Sommige leerlingen moeten echt op hun tandvlees naar de finishlijn.  
En als je dat alleen thuis moet doen, vraagt dat om veel zelfdiscipline.  
Maar, laten we hopen dat alle examenleerlingen op De Populier  
mogen knallen dit jaar.

Welkomspagina website.

Liv Botter (H5) thuis aan het werk voor 
school.

Een eindexamenleerling oefent voor het 
praktisch schoolonderzoek scheikunde. 

Leerlingen maken toetsen in de aula van 
het lyceum.

mailto:website%40depopulier.nl?subject=
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Leerlingactiviteiten
(door: M. Greeven) 
 
Excursie Kunst naar het Koorenhuis/Prins27 
Wat een geluk trof onze eindexamenleerlingen kumu en kubv op dinsdag 16 februari! Terwijl het ene uitje na het andere 
van de jaarplanner geschrapt wordt vanwege corona, beleefden zij met elkaar een creatieve middag in het Koorenhuis/
Prins27. De leerlingen gingen onder leiding van gastdocenten in verschillende workshops aan de slag met theater, 
scenografie, stilleven-tekenen, muziek, dans en toneel....

Kangoeroewedstrijd
De Stichting Wiskunde Kangoeroe organiseert ieder jaar de zogenaamde Kangoeroewedstrijd waar leerlingen van klas 1 
t/m 6 vrijwillig aan kunnen deelnemen. Ook dit jaar waren er heel wat geïnteresseerden die zich, onder toeziend oog van 
onze wiskunde-kan-goeroe meneer Scheren, hebben gebogen over allerlei ingewikkelde wiskundige vraagstukken.... 

Podium Bovenbouw
“Het kan vriezen en het kan dooien”, een spreekwoord dat perfect samenvat hoe het schooljaar 2020-2021 tot nu toe 
verloopt. Zo veranderlijk als het weer, zo veranderlijk waren dit jaar de omstandigheden voor onze leerlingen. We hebben 
dan ook geen passender thema voor Podium Bovenbouw kunnen kiezen dan: ‘Weather’. Ondanks het feit dat het leven 
thuis en op school alle kanten op ging behalve de kant die we soms wensten, hebben de leerlingen met kunst beeldend 
en muziek heel hard gewerkt aan hun kunstwerken en nummers binnen het thema. De online tentoonstelling is tot 24 
april op onze website te bekijken.... 

Scholierenverkiezing
Op 17 maart vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. Zoals ieder jaar heeft het lyceum meegedaan aan de landelijke 
Scholierenverkiezingen. Leerlingen in de bovenbouw hebben op school of online hun stem uitgebracht en na afloop zijn 
deze geteld. Ook de medewerkers konden hun stem uitbrengen bij aparte schaduwverkiezingen.... 

 
 

...Meer weten over onze activiteiten? Kijk dan op onze site bij actueel. 

Eindexamenleerlingen op excursie Kunst 
naar het Koorenhuis.

Navigeren door de online tentoonstelling 
‘Podium Bovenbouw’.

Kangoeroewedstrijd met meneer Scheren 
verkleed als surveillerende kangoeroe.

https://depopulier.nl/lyceum/nieuws/
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DELF  
(door: Samy Boutkaboute, leerling uit V5 & M. Greeven) 

Het “DELF scolaire” (Diplôme d’études en langue française) is de Franse 
taaltoets voor middelbare scholieren van 12 tot 17 jaar. Leerlingen die een 
talenknobbel hebben en het leuk vinden om zich buiten de reguliere lessen 
Frans extra te verdiepen in deze taal, kunnen zich na overleg met hun docent 
Frans en mentor inschrijven voor het DELF-programma. Na het behalen van 
het examen, ontvangt de leerling het diploma dat internationaal erkend is en 
toegang geeft tot verschillende Franse universiteiten.
Als je deelneemt aan DELF, dan ga je in de eerste periode van het schooljaar 
aan de slag gaan met lees- en spreekvaardigheid en vervolgens komen 
luister- en schrijfvaardigheid aan bod. Dit schooljaar neemt een groep van acht 
leerlingen deel aan DELF. Het studieboek dat gebruikt wordt, is volledig in het 
Frans en er wordt tijdens de les veel Frans gesproken. Hierdoor ben je de hele 
tijd bezig met de Franse taal. Je leert dus een heleboel en het is gezellig tijdens 
de lessen. 
Het DELF examen bestaat uit 25 minuten spreekvaardigheid, 35 
minuten begrijpend lezen, 45 minuten schrijfvaardigheid en 15 minuten 
spreekvaardigheid. Het examen wordt in Nederland bij de Alliance Française in 
Den Haag afgenomen. Dat is best spannend.
De reden waarom ik zelf voor DELF heb gekozen, is omdat ik de Franse taal 
mooi vind en het zo vloeiend mogelijk zou willen spreken. Ik zou andere 
leerlingen ook aanraden om deel te nemen aan DELF! Kijk voor meer 
informatie over DELF (en Cambridge en Goethe) op onze website. 

Cordialement, Samy

Dienst in de Nieuwe Badkapel  
(door: B. Verbaan, docent aardrijkskunde)
 
Op zondag 14 maart vond de Populierdienst plaats. Ondanks alle 
coronamaatregelen, ging deze dienst wel door. De dienst was opgebouwd 
rond de jaarthema’s van De Populier van de afgelopen twee jaar: “Oog 
voor elkaar, oog voor de wereld” en “Kijk eens om je heen”. Door liederen, 
schriftlezing en overdenking werd daarop in gegaan. De dienst werd op piano 
begeleid door meneer Tissink, terwijl de overdenking uitgesproken werd door 
meneer Verbaan. Tijdens en direct na de overdenking werden er drie liedjes 
door Minouk Beekman ten gehore gebracht. In de liturgie werd ook aandacht 
besteed aan het goede doel van De Populier. Eén van de collectes is voor 
Edukans en helaas hebben wij daar als school door corona het afgelopen jaar 
te weinig voor kunnen doen. Als jullie Edukans een warm hart toedragen, kun 
je een bijdrage storten op rekeningnummer NL80 ABNA 0240 335 244 t.n.v.  
De Populier onder vermelding van gift Edukans. 

Samy Boutkaboute (V5) bereidt zich voor 
op het DELF.

Minouk Beekman (H5) speelt gitaar tijdens 
de dienst in de Nieuwe Badkapel.

Meneer Verbaan en meneer Tissink tijdens 
de dienst in de Nieuwe Badkapel.

Eindelijk weer samen sporten op het veld.

https://depopulier.nl/lyceum/onderwijs/versterkt-talenonderwijs/
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Huiswerkbegeleiding
(door M. Greeven)

Bent u op zoek naar huiswerkbegeleiding voor uw kind? Naast de betaalde 
bijlessen van het Haags Studiepunt en TopTuturs kan uw zoon of dochter 
nu ook gratis terecht bij een bibliotheek bij u in de buurt. Het accent van de 
huiswerkbegeleiding ligt er niet op bijles, maar veel meer op de ondersteuning 
van het leerproces naar zelfstandig werken. Kijk voor meer informatie op 
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/jeugd/huiswerkbegeleiding.html. 

Profielkeuze (aanvulling)
(door: R. Mesman, decaan mavo & docent geschiedenis)

In de Ouderbrief van 15 februari heeft u al veel informatie gekregen over de 
profielkeuze van uw kind. Inmiddels is de voorlopige profielkeuze gemaakt en 
is de lesgevende docenten gevraagd om de leerlingen toe te lichten of ze een 
verstandige/handige keuze gemaakt hebben. 
In de vorige Ouderbrief heeft u kunnen lezen dat er voorafgaand aan de 
voorlopige profielkeuze tijdens de mentorlessen aandacht besteed wordt 
aan de verschillende keuze(on)mogelijkheden. Hier wil ik aan toevoegen dat 
wij schoolbreed gebruik maken van de methode Qompas. In deze methode 
komen 5 loopbaancompetenties aan bod die een belangrijk deel van de les 
vormen. Het gaat om kwaltiteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, 
loopbaansturing en netwerken. Door deze 5 loopbaancompetenties zijn onze 
leerlingen gericht bezig met hun toekomst en leren zij een doordachte keuze 
te maken m.b.t. hun vakkenpakket en maken zij kennis met verschillende 
beroepen en opleidingen.
Het maken van een profielkeuze is spannend en leuk, maar voor veel kinderen 
ook lastig. Hierin biedt Qompas ondersteuning. Er wordt rekening gehouden 
met de sterke en de zwakke kanten, de interesses en de toekomstplannen. 
Maakt u daarom wat tijd om samen met uw kind de ouderopdrachten in 
Qompas te maken. U leert de interesses, de talenten en de passie van uw kind 
kennen en komt samen tot een gerichte samenstelling van het vakkenpakket. 
Let u daarbij ook op de eisen die sommige vervolgopleidingen aan uw kind 
stellen.
Op 28 mei moet de definitieve profielkeuze ingeleverd worden. Mocht u er 
samen met uw kind niet uitkomen, neem dan contact op met de mentor of 
met mij (rmesman@depopulier.nl, decaan mavo), met meneer Tissink (decaan 
havo: dtissink@depopulier.nl) of met mevrouw Lips (decaan vwo: llips@
depopulier.nl).

 

Huiswerkbegeleiding in de Centrale  
Bibliotheek Den Haag.

Huiswerkbegeleiding in de Centrale  
Bibliotheek Den Haag.

Meneer Mesman aan het werk als decaan.

Online lesmethode ‘Qompas’ dat gebruik 
wordt bij de profielkeuzebegeleiding.

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/jeugd/huiswerkbegeleiding.html
mailto:rmesman%40depopulier.nl?subject=
mailto:dtissink%40depopulier.nl?subject=
mailto:llips%40depopulier.nl?subject=
mailto:llips%40depopulier.nl?subject=
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Paasviering 
(door: A. Koerhuis, docente godsdienst)

Op donderdag 1 april hebben leerlingen van De Populier een digitale 
paasviering gevolgd. Normaal gesproken komen alle leerlingen naar de aula 
of naar de kerk om daar gezamenlijk een viering te volgen. Deze vieringen 
bestaan uit verhalen afgewisseld met muziek verzorgd door muzikale 
leerlingen of door leerlingen die het simpelweg leuk vinden om iets bij te 
dragen aan de viering.
Omdat we dit jaar niet konden samenkomen in de aula, heeft het 
organisatieteam van de viering een video gemaakt. Onze rector sprak in het 
kader van het thema “Van donker naar licht” over de sombere gevoelens die 
veel leerlingen momenteel ervaren. Daarnaast benadrukte hij dat we ons vast 
moeten houden aan het licht dat zichtbaar is aan het einde van de tunnel.
In de video kwamen ook leerlingen en docenten in beeld die spraken over hun 
ervaring met het huidige onderwijs. Er blijkt veel waardering voor het feit dat 
we steeds meer naar school kunnen. Tegelijkertijd kijkt iedereen uit naar het 
hervatten van de “normale” gang van zaken.
Na het bekijken van deze video, hebben leerlingen een online viering gekeken 
die is verzorgd door Verus. De vieringen van Verus zijn speciaal gemaakt voor 
het onderwijs en bevatten bijdrages van bekende Nederlandse influencers.  
 
 

Stroomwijziging
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

De stroom die uw kind gekozen heeft ten tijde van de inschrijving op De 
Populier, volgt het in principe gedurende de hele onderbouw (mavo/havo in 
klas 1 en 2, havo/vwo en vwo in klas 1 t/m 3). Een enkele keer komt het voor dat 
de gemaakte keuze een totaal verkeerde blijkt te zijn. Als dit voor uw kind geldt, 
stuurt u dan voor vrijdag 18 juni een mail aan kjanse@depopulier.nl met een 
verzoek tot stroomwijziging. Vermeld daarbij alstublieft de voor- en achternaam 
en de klas van uw zoon of dochter, de gevolgde stroom en de gewenste 
stroom. Uw verzoek wordt bekeken, met name of er voldoende ruimte is in de 
gevraagde stroom. Pas in de eerste week van de zomervakantie wordt bekend 
of uw verzoek gehonoreerd kan worden.

De Populierhaas die dit jaar een deel van 
de paasviering heeft verzorgd.

Tekening gemaakt voor de paasviering 
door Lieke Bosch (A2a)

Foto gemaakt voor de paasviering door 
Isabella Plaisier (A1a)

Stromenonderwijs

mailto:kjanse%40depopulier.nl?subject=


De volgende ouderbief ontvangt u rond 12 juli 2021. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u een bericht sturen naar: ouderbrief@depopulier.nl
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   Bezoek ook onze website: www.depopulier.nl

Rectificatie data diploma-uitreiking
(door: K. Janse, stafhoofd organisatie)

In de Ouderbrief van 15 februari heeft u kunnen lezen dat wij de diploma-
uitreikingen om technische redenen verplaatst hebben. De data die vervolgens 
genoemd werden, waren onjuist. De diploma-uitreiking voor de geslaagden 
van de mavo vindt plaats op dinsdag 6 juli, die van het vwo op donderdag 8 juli 
en die van de havo op vrijdag 9 juli. De juiste data staan ook in de Jaarplanning.  

Stilte en vreugde  na de eindexamen-
storm....
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