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 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
 alle leerlingen van het Montessori  
 Lyceum Oostpoort      
 

 
Amsterdam, 9-1-2023 
 
 
 
Betreft: Thema-avond en belangrijke data 
 

 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
 
Allereerst wens ik u allemaal een gelukkig en gezond 2023! 

 
De Ouderraad organiseert een infomatieve thema-avond voor alle ouders. U bent allemaal 
welkom op 16 februari van 19.30 tot 21.00 uur. Het onderwerp is '' Hoe motiveer ik mijn 
zoon/dochter?  
 
Deze avond zal verzorgd worden door Marieke Ringrose-Blijleven. Zij is motivatie 
expert. De combinatie pubers &en motivatie is vaak in strijd met elkaar, dit kan leiden tot 

onbegrip en frustratie tussen ouders en kind.  
 
Herkent u de onderstaande uitspraken ook?  

Mijn zoon/dochter kan zoveel meer dan wat hij/zij laat zien? 

Mijn zoon/dochter doet helemaal niets voor school, ik zie hem nooit leren. Klopt dat wel?      

Ik weet het niet meer, de onvoldoendes blijven komen, maar hij/zij wil geen hulp 

Tja, waar doe je goed aan, loslaten of juist grenzen stellen? 

Marieke zal aan de hand van voorbeelden haar verhaal doen. De avond staat in het teken 
van begrijpen hoe motivatie werkt bij pubers. U krijgt natuurlijk ook volop praktische tips 
en tools die u thuis kunt gebruiken.  
 

We vinden het belangrijk dat de presentatie goed aansluit bij het publiek. Om die reden 
vragen we u 4 vragen vooraf te beantwoorden. Als u deze vragen hebt beantwoord, bent 
u ook meteen aangemeld voor deze thema-avond.  
 

U kunt zich aanmelden via: http://forms.gle/TbmgXzgWCfBRx3CQA 

 

Input thema-
avond: "Hoe 

motiveer ik mijn 
puber?" 

We zouden het 
fijn vinden als u 
onderstaande 
vragen wilt 

beantwoorden, 
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zodat we er zeker 
van zijn 

dat de presentatie 
volledig 
op de behoefte 
van de ouders 

aansluit. Alvast 
bedankt. 

forms.gle 

 
Wilt u alvast een voorproefje en kennismaken met Marieke? Klikt u dan 
op https://youtu.be/DNWhCgj9WOo 

 
We zijn van plan om twee keer per jaar een thema-avond te organiseren. Aan het eind 
van het schooljaar volgt nummer twee. Heeft u ideeën en wensen? Misschien is 
dan de ouderraad iets voor u? Er is nog plek. Ook als u eenmalig wil meedenken bent u 
welkom. Geef u dan op via j.grand@msa.nl. 

 
In de komende periode zijn er in de jaaragenda belangrijke data waar u van op de hoogte 

moet zijn. 
 
In de week van 6 februari zijn er voortgangsbesprekingen voor alle VMBO, ISK-, O- en 
VMS-klassen. Er wordt dan een verkort rooster gedraaid voor alle klassen.(lessen van 40-
minuten).  
Op donderdag 14 februari is voor bovenstaande klassen de 2e rapport 
uitdeelmiddag/avond van 14:45-20:00 uur. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging.  

In de week van 16 t/m 20 januari zullen alle leerlingen van de havo/vwo klassen hun 
rapport krijgen. U ontvangt hiervoor ook een uitnodiging. 
Op 21 februari is er een MSA-brede studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij. 
Op 24 februari is er een MLO-ontwikkeldag. Sommige klassen hebben dan een speciaal 
programma over Mediawijsheid. Een deel van de leerlingen is dan vrij. U ontvangt hier 
nog een brief over. 

Op 28 maart is er een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij. 
 
Naast de lessen volgens rooster zie ik in de jaaragenda veel mooie initiatieven. O.a. een 

excursie naar de Tweede Kamer voor leerjaar 3, de opleidingsmarkt voor leerjaar 2,3,4 en 
VMS 4 en 5,het Poldertheater voor de reguliere en S-klassen, Skills the finals, een 
uitwisseling met Dublin voor de havo 3 etc. Te veel om op te noemen, maar ik hoop 
in de volgende nieuwsbrief daarop terug te komen met een geschreven - en foto-

impressie. In de komende periode staan er ook schoolfeesten gepland. Zodra de data en 
boekingen definitief zijn hoort u van ons. 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij altijd mailen of bellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Montessori Lyceum Oostpoort, 

 
 
Joyce de Grand 
Directeur 
020-5979845 
j.grand@msa.nl 
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