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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle 

leerlingen van het Montessori Lyceum 

Oostpoort 

 

Amsterdam, 25-8-2022 

 

 

Betreft: Nieuwsbrief ouders 

 

 

 

 

Beste ouders en of verzorgers, 

 

Ik hoop dat u allemaal een goede zomer heeft gehad.  

 

Het komende jaar starten we met een nieuwe indeling van de klassen binnen 

onze school. Het kan dus zijn dat uw zoon/dochter een andere deelschoolleider 

heeft.  

 

Hieronder ziet u een overzicht. 

 

Manon de Wit: Deelschool ISK: Alle O-klassen en de meeste 1e en 2e als 

ook alle 3e S-klassen 

Leerling coördinatoren: Len Vermeulen, Temrin Hadodo en 

Nadia Mouaddab 

Bart Steur:   Deelschool VMBO: Alle VMBO klassen en VMS-klassen 

   Leerling coördinatoren: Sigrid Vendrig en Len Vermeulen 

Anita Alsemgeest:  Deelschool MAVO, HAVO en VWO: Alle M/H/V en S-plus 

klassen (S16, S17 en S25) 

Leerling coördinator: Casper Sombroek 

 

 

In de nieuwe structuur gaan we werken met leerling coördinatoren.  

Zij gaan zich bezighouden met alle leerling zaken en de deelschoolleiders 

ondersteunen. Hieronder vindt u de namen per deelschool en op welke dagen zij 

werken. 

 

Rooster inzet 
Leerlingcoördinatoren         

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Polderweg           

ochtend Sigrid/Casper Sigrid/Casper Len Len/Casper Temrin 

middag Sigrid/Casper Sigrid/Casper Len Len/Casper Temrin 

Krusemanstraat           

ochtend Len Len Temrin Nadia Nadia 

middag Len Len Temrin Nadia Nadia 
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Ouderraad/klankbordgroep 

 

We zijn op zoek naar ouders die 3 keer per jaar mee willen denken over allerlei 

zaken die op school spelen. 

Heeft u ideeën over thema-avonden die we kunnen organiseren voor 

geïnteresseerde ouders? Of heeft u andere specifieke wensen daaromtrent? Dan 

is deelname aan de ouderraad een goede manier om daar uiting aan te geven.  

U denkt nu misschien dat u dan ook vastzit aan de organisatie van bijvoorbeeld 

zo'n thema-avond? Wees gerust, dat is niet zo. Die neem ik op me.  

Twijfelt u maar heeft u op zich wel interesse? Mail mij dan (j.grand@msa.nl) en 

dan neem ik contact met u op om alle vragen te beantwoorden.  

De ouderraad is ook een klankbordgroep. Als school zijn we heel benieuwd naar 

uw mening over onze school. Het zijn 3 informele bijeenkomsten waar we 

feedback ophalen en vervolgens proberen met die input concrete zaken te 

verbeteren.  

 

 

Eindexamens, de projectweken, kampen en de Zomerschool 

 

We zijn blij en trots om te kunnen melden dat ons slagingspercentage afgelopen 

schooljaar 98.5 % was. Onze vmbo-leerlingen hebben het weer goed gedaan. 

Voor het eerst hebben we ook een lichting 5 havo-leerlingen afgeleverd en ook 

zij zijn met een diploma de deur uit. We zijn trots op al onze leerlingen! 

 

Het afgelopen jaar was ook een jaar waar Covid-19 effect had op ons curriculum. 

Leerlingen en docenten die thuis moesten blijven en zich aan bijvoorbeeld de 

quarantaine regels moesten houden. We zijn er met zijn allen doorheen 

gekomen.  

 

Ondanks de verzwarende omstandigheden van het jaar zijn er naast de reguliere 

lessen mooie projectweken georganiseerd. Verschillende leerjaren gingen op 

kamp. Er zijn drie verschillende schoolfeesten georganiseerd en uiteindelijk was 

er een mooie diploma-uitreiking. Verder zijn er interessante, leerzame en leuke 

excursies geweest voor onze leerlingen.  

De eerste twee weken van deze zomervakantie is er een zomerschool 

georganiseerd voor onze ISK-leerlingen uit de O-klassen. Het bleek een groot 

succes. Ongeveer 175 Leerlingen kregen een gevarieerd programma 

aangeboden, waar het leren van de Nederlandse taal centraal stond.  

Hieronder een kleine impressie van één van de hierboven genoemde activiteiten. 
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Dependance de C. Krusemanstraat 

 

Onze leerling populatie groeit gestaag. We passen niet meer in het gebouw op 

de Polderweg. Het noodgebouw op de derde Oosterpark straat waar we met de 

O- klassen het afgelopen jaar hebben gezeten is teruggegeven aan een andere 

school. Gelukkig hebben we van de gemeente de Cornelis Krusemanstraat 68-

70 gekregen. Op dit moment wordt het gebouw gebruiksklaar gemaakt voor 

onze O-klassen 

 

 

Bericht van de gemeente 

 

We vragen uw aandacht voor een project van de gemeente Amsterdam: Pak je 

kans. Op onze website vindt u ook informatie over dit project Schoolkosten – 

Montessori Lyceum Oostpoort. Wil u meer weten over het project Pak je 

kans of heeft u hulp nodig bij de aanvraag van bepaalde regelingen? 

 

Via Buurtteam Amsterdam | Ondersteuning voor iedere Amsterdammer 
ziet u welke locatie bij u in de buurt is. Er zijn daar medewerkers die u verder 

kunnen helpen. 

 

Hoe helpt de gemeente Amsterdam ouders? 

De gemeente helpt ouders onder meer met: 

§  Scholierenvergoeding voor het betalen van spullen voor school, sport, 

muziek en dansles. 

§  Gratis laptop of tablet voor kinderen van 10 jaar en ouder. 

§  Stadspas voor uitjes en activiteiten. 

§  Betalen van sportclub en muziek- en dansles. 

 

 

Contact 

 

Over een aantal weken zijn de eerste kennismakingsgesprekken/ 10 minuten 

gesprekken met de mentoren. U ontvangt daarover nog een brief.  

Op de homepagina van de website bij de agenda vindt u ook de meest recente 

activiteiten: Agenda – Montessori Lyceum Oostpoort 

 

https://oostpoort.nl/ouders/schoolkosten-2017-2018/
https://oostpoort.nl/ouders/schoolkosten-2017-2018/
https://www.buurtteamamsterdam.nl/
https://oostpoort.nl/montessori-college-oost/agenda/
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We zijn blij met een goed contact tussen ouders, leerlingen en de school en 

hopen u dit jaar weer te ontmoeten op de ouderavonden.  

 

Mocht u vragen hebben, neem a.u.b. contact met ons op.  

 

Ik wens onze leerlingen namens alle collega's een goed schooljaar toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

Montessori Lyceum Oostpoort, 

 

Joyce de Grand 

Directeur 

J.grand@msa.nl  

020-5979845 

 

 

https://translate.google 

 

 

 

 

 

https://translate.google/

