
 

 

Montessori Lyceum Oostpoort- Nieuwsbrief 2021 

Met de Oostpoortnieuwsbrief informeren we ouders, verzorgers en externe relaties over onze 

school. Het streven is om drie keer per jaar u te berichten over onderwijskundige zaken en 

ontwikkelingen binnen de school. De nieuwsbrief wordt verspreid per e-mail en gepubliceerd op 

www.oostpoort.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste ouders/verzorgers en andere relaties, 

Het zou fijn zijn om te communiceren zonder het woord Corona te laten vallen. Helaas is dat niet 

mogelijk. We gaan de vakantie in met beperkingen en het is nog onzeker wat na 3 januari onze 

realiteit zal zijn. Er zijn de afgelopen maanden naast het reguliere onderwijs veel mooie 

onderwijskundige zaken voorbijgekomen. In de nieuwsbrief kunt u daar over lezen en via de foto’s 

een impressie krijgen van wat er gebeurt op school. We zijn een school waar de havo/vwo afdeling 

sterk is gegroeid, van 40 naar 140 leerlingen. Onze vmbo-afdeling is als een van de weinige VMBO-

scholen in Amsterdam gegroeid. Een school in ontwikkeling. 

Het Oostpoort werkt verder aan de speerpunten in het schoolplan. Ondertussen hebben we met de 

realiteit van de pandemie te maken. We gaan er alles aan doen om uw kind zo goed mogelijk te 

begeleiden. Na de persconferentie zullen we in de week van 4 t/m 7 januari met uw communiceren 

via de mail over de periode na de kerstvakantie. We hopen met heel ons hart dat we onze leerlingen 

weer kunnen ontvangen. Verder willen we u danken voor uw begrip en flexibiliteit in de moeilijke 

tijden waar relatief veel lesuitval is geweest of als uw kind thuis in quarantaine moest. Wellicht 

hebben we daardoor grote besmettingen op school kunnen voorkomen. Ook veel complimenten 

voor onze leerlingen, die ondanks de soms moeilijke omstandigheden elke dag weer vol goede moed 

en met veel vertrouwen weer op school kwamen.  

Namens alle medewerkers wensen wij u allen fijne feestdagen en een gezond 2022! 

Joyce de Grand,  
Directeur 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oproep Ouderraad 

Wij willen heel graag de ouderraad weer nieuw leven inblazen. De ouderraad fungeert als 

klankbordgroep voor de schoolleiding. Zij zijn ook betrokken bij het organiseren van thema-avonden 

voor ouders en zijn op die avonden aanwezig. De thema-avonden gaan over onderwerpen waar de 

ouders meer over willen weten. (U kunt denken aan game-verslaving, slaapproblemen en boeiende 

thema’s rondom de puberteit. We horen graag van u welke ideeën u daarover heeft) We komen in 

principe 4 keer per jaar bij elkaar, naast de twee thema-avonden. Heeft u interesse? Meld u geheel 

vrijblijvend aan voor een kennismakingsgesprek via m.boekstaaf@msa.nl 

http://www.oostpoort.nl/
mailto:m.boekstaaf@msa.nl


Projectweken, excursies, binnen en buiten leren.  

Hieronder ziet u een impressie van een deel van de activiteiten. Leerlingen deden mee aan de 

kunstroute in Zuid in het kader van CKV, gingen op excursie naar de expositie Maison Amsterdam in 

de Nieuwe Kerk, deden mee aan de Landelijke Natuurwerkdag i.s.m. Batterij Zuid en de Tuinen van 

Hartstocht en ontdekten tijdens de projectweek Amsterdam ook vanaf het water.  

  



 

 

Klas 01 en 06 hebben in de themaweek Amsterdam geschilderd à la Breitner. Van deze mooie 

kunstwerkjes zijn professionele kaarten gedrukt.  

De opbrengst gaat naar het goede doel: War Child.  
 

            

   

       

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

            

Nationaal Programma Onderwijs 

Het Oostpoort krijgt net als alle scholen in Nederland extra geld in het kader van het Nationaal 
Programma Onderwijs. Het NPO is een tweejarig steunpakket om schade als gevolg van Corona te 
herstellen.  
De gemaakte keuzes tot nu toe zijn:  

• Het aantal leerlingen per klas niet vergroten. 

• Inzetten op begeleiden van leerlingen om hun leerachterstanden opgelopen in de afgelopen 
anderhalf jaar weg te werken.   

• De huiswerkklas voor de onderbouw is al in volle gang. 

• (Voor-) examenklassen hebben schoolexamentrainingen gehad. 

• De huiswerkklas voor de bovenbouw gaat na de vakantie starten. 

• Er zijn trainingen Leren leren gegeven door een externe partij aan verschillende klassen.  

Half januari beginnen we met de ICT-klas gegeven door Lyceo. Er is veel animo voor en we zijn 
blij dat we deze workshops (na schooltijd) kunnen aanbieden. Onze NPO-coördinator is druk 



bezig om nog vele workshops te organiseren. In de klassen is een inventarisatie geweest van de 
wensen van de leerlingen. We hebben ook aandacht voor het sociaal-emotionele aspect. We 
doen ons best om in de loop van het jaar leuke en interessante workshops aan te bieden. Voor 
ieder wat wils is de bedoeling!  

 

 

 

 

Lintstage 2021-2022 

 

Afgelopen oktober zijn onze examenleerlingen VMBO met hun lintstage gestart. 

De leerlingen lopen 15 donderdagen stage bij o.a. de kinderopvang, een elektricien, een 

groothandel, de tandarts, een architect, een bouwbedrijf, een kantine of in een speelgoedwinkel.  

Het doel van stagelopen is om kennis te maken met de werkelijkheid.  Dit is ook het moment om te 

laten zien wat de leerling heeft geleerd op school en tevens nieuwe dingen gaat leren.  

We ontvangen enthousiaste verhalen van de leerlingen en positieve feedback van de bedrijven en de 

bezoekende profieldocenten.  

 

En dat is superfijn om te horen!  

Sigrid Vendrig  

Stagecoördinator 

 

Bericht van de OuderKind adviseur  
 
Beste ouders/verzorgers, 
  
De overheid wil de opmars van het omikronvariant afremmen en heeft daarom onder andere 
besloten de scholen in Nederland te sluiten tot in ieder geval maandag 10 januari en mogelijk langer. 
Gedurende deze periode zal de ouder-kindadviseur ook niet werkzaam zijn op de school van 
jou/jullie dochter/zoon. 
Mocht je als ouder/verzorger in deze periode behoefte hebben aan ondersteuning/begeleiding, 
neem gerust contact met het Ouder en kind team in jouw buurt. Via de onderstaande link kun je het 
ouder kindteam dicht bij jouw huis terugvinden. 
Zoek het team in jouw wijk - Ouder- en Kindteams Amsterdam (oktamsterdam.nl) 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foktamsterdam.nl%2Fwijklocaties%2F&data=04%7C01%7C%7C779c99b6263544c10f1008d9c3c7d1aa%7C354fdee9ffdd428784f88d108c7ca5fb%7C0%7C0%7C637756085254351131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JbhaS2SHYY8ITMstnnwJrSG0jJsP7pL%2BQMiZalzMwpo%3D&reserved=0


 
 
 
 
 


