
  

Beste ouders/verzorgers van {{leerling.voornaam}}, 

Zo vlak voor de feestdagen wil ik u graag meenemen in waar we staan als school en wat de opbrengsten zijn 
van het harde werk van onze docenten en leerlingen de afgelopen maanden.   

Op dinsdag 10 januari komt de Inspectie van het Onderwijs langs om te zien en te horen hoe het gaat op 
onze school. Een spannend moment voor ons allemaal. Om u zo goed mogelijk mee te nemen in wat er 
speelt organiseren we voor u als ouders/verzorgers opnieuw twee informatieavonden over de 
herstelopdracht en onze inzet voor de 2e helft van het schooljaar.   

De volgende informatieavonden staan gepland op:  
- Dinsdag 24 januari - bovenbouw van 18.00 tot 20.00 uur   
- Woensdag 25 januari - onderbouw van 18.00 tot 20.00 uur  

Geen aanmelding nodig, de koffie/thee staat voor u klaar. We hopen opnieuw veel van u te mogen zien en 
spreken op deze avonden!  

Afronding 1e fase verbetertraject.  
Het aanstaande inspectiebezoek op dinsdag 10 januari is een belangrijk moment in de herstelopdracht van 
de school.   

De eerste maanden van deze fase zijn we vooral bezig geweest het opzetten en in werking laten treden van 
ons kwaliteitszorgstelsel. Met een belangrijke focus op het herstel van veiligheid, en het toewerken naar 
orde en rust in de school.   

Dat is wat ons betreft de basis die nodig is om tot een veilig werk- en leerklimaat te komen. Met de komst 
van een veiligheidscoördinator en verzuim coördinator hebben we verbeteracties ingezet en zien we goede 
resultaten terug in:  

- Een sterke afname van verzuim in alle klassen  
- En een afname van 35% laatkomers ten opzichte van vorig schooljaar  
- Rust op de gangen en in de klas  
- En nagenoeg geen incidenten op school  

Om de kwaliteit van de lessen te verbeteren zijn er veel lesbezoeken geweest en verbeteracties uitgevoerd 
waar nodig. Mentoren houden goed een vinger aan de pols bij de ontwikkeling van de  mentorleerlingen en 
waar extra ondersteuning nodig is hebben we die ondersteuning geregeld. Daarnaast zien we ook veel 
aanmeldingen voor de Weekendschool terug. Met de inzet van deze maatregelen hopen we een toename 
te zien van goede onderwijsresultaten dit schooljaar op alle niveaus.   

Daarnaast hebben we getracht zoveel mogelijk roosteraanpassingen en roosterwijzigingen tegen te gaan de 
afgelopen periode, maar is het desondanks door ziekte en krapte op de arbeidsmarkt niet altijd mogelijk 



geweest om vervanging te regelen. Het goede nieuws is dat we voor verschillende vakken nieuwe docenten 
hebben weten aan te trekken die na de vakantie zullen gaan starten. Ouders en leerlingen ontvangen voor 
deze desbetreffende vakken een aparte mail met meer informatie.   

Het vervolg: 2e fase vanaf januari  
Met al onze verbeteracties hebben we een goede aanzet gegeven op tot een werkend kwaliteitszorgstel te 
komen zoals de Inspectie heeft opgenomen in de herstelopdracht. Nog niet alles is al gerealiseerd of 
volledig uitgevoerd en in de komende periode zullen we daarom nog veel werk moeten verzetten. Na het 
inspectiebezoek op 10 januari is het van groot belang dat we in fase 2 stevig op doorpakken op onze 
verbeteracties om ervoor te zorgen dat het Calandlyceum weer een gezonde school wordt.   

Wisseling interim directie   
De komende maanden moet er veel gedaan worden en dat vraagt ook om extra inzet van de interim-
directie op onze school. Als huidig interim-directeur heb ik aangegeven dat deze extra inzet en 
beschikbaarheid niet in overeenstemming is te brengen met mijn andere werkzaamheden.   

Het bestuur heeft daarop David Asser als nieuwe interim-directeur bereid gevonden om gedurende het jaar 
2023 deze taken over te nemen zodat ik in januari mijn werkzaamheden kan afronden. Hij stelt zicht 
verderop in deze nieuwsbrief ook aan u voor.  

Daarnaast heeft ook adjunct-directeur Jouko van der Mast aangegeven dat zijn beschikbaarheid voor de 2e 
fase van het verbetertraject niet in overeenstemming is te brengen met de extra inzet die nu gevraagd 
wordt.   

Wij zijn beiden in januari nog aanwezig en dragen onze taken zorgvuldig over. Voor nu wil ik u mede 
namens Jouko van der Mast hartelijk bedanken voor de fijne ontmoetingen, de goede gesprekken en uw 
betrokkenheid bij deze school.   

Hele fijne feestdagen en gezond en mooi 2023 gewenst!  

Marie-Antoinette van Steijn  

Jouko van der Mast  

EVEN VOORSTELLEN NIEUWE DIRECTEUR 
DAVID ASSER 

Per 9 januari mag ik tijdelijk het stokje overnemen van Marie-Antoinette als algemeen 
directeur van het Calandlyceum.  

Ik zie er naar uit om met jullie allemaal kennis te maken. Als vader van twee leerlingen 
in het voortgezet onderwijs en als professional die zelf al meer dan 25 jaar werkzaam is 
in datzelfde onderwijs hoop ik de komende periode de school te kunnen helpen. Ik ben 
ooit begonnen als docent geschiedenis en heb sindsdien vele rollen binnen 
schoolorganisaties mogen vervullen. Ik verwacht dan ook dat ik met mijn ervaring een 
steentje kan bijdragen. Ik heb er zin in! 

David Asser 
Directeur 
 



 NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
 MAANDAG 9 JAN 

Op maandag 9 januari zijn alle leerlingen en docenten uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst tussen 09:00u en 09:45 uur in de aula van de school. Samen 
luiden we het nieuwe jaar 2023 in voordat we starten met de lessen. 

Reguliere lessen starten het 3e uur en duren tot en met het 7e uur op deze dag. 
 

BLIJ MET DE PRO ACTIEVE ROL VAN DE 
LEERLINGENRAAD OP HET CALAND! 

Een leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van alle leerlingen op school. Ze 
zijn er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren én beslissen, over wat er 
op school en in de klas gebeurt.   

Iedere week organiseren ze een spreekuur voor alle leerlingen kunnen 
binnenlopen met ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden of klachten. We zijn 
dan ook trots op het feit dat het Calandlyceum zo’n actieve Leerlingenraad met 9 
leerlingen heeft en daarmee een belangrijke schakel vormt tussen docenten en onze leerlingen.  

Iedere maand lunchen zij standaard 1 keer met de directie om in gesprek te gaan over wat er speelt op 
school. Ze hebben de afgelopen maanden laten zien dat ze goed kritisch kunnen meedenken over de sfeer 
en veiligheid op school en ook hoe de kwaliteit van het onderwijs verbeterd kan worden.   

Lees meer over onze leerlingenraad.  
 
Imane Valk 3cs6, Ebrar Basaran 4v2, Sanae Ouahabi 4v1, Sanae ben Hmido 4v2, Amber Ijas 5h2, Adam 
Belkhayatte 5v3, Aya Yacoubi 5v3, Farah May 6v1 en Zara Yigit 6v2 
 

 CALAND KOFFIEMOMENTEN 

Kom gezellig naar éen van onze Caland koffiemomenten! 

Op het Calandlyceum organiseren we op verschillende data Caland koffiemomenten. Dit is 
een mooie gelegenheid om kennis te maken met de teamleiders van uw zoon/dochter. We 
vinden het belangrijk om van u te horen wat uw kind nodig heeft om met plezier naar onze 
school te gaan, en we staan klaar om vragen te beantwoorden. Ook is het een mooi gelegenheid om kennis 
te maken met andere ouders van onze school. 

Klik hier om de data van de koffiemomenten te zien en aan te melden.  
 

https://calandlyceum.nl/informatie/leerlingenraad
https://calandlyceum.nl/voor-ouders/nieuws-3/caland-koffiemoment


 WIJZIGING STUDIEDAG 

De studiedag van 11 januari 2023 komt te vervallen. De studiedag is verplaatst naar 26 
januari 2023.  

Klik hier voor alle studiedagen.  
 

 WIJZIGING TOETSDATA 

Vanuit de leerlingenraad, DMR en vanuit de teamleiders is het verzoek gekomen om de toetsweekdata 
zoals die voor dit schooljaar zijn gepland aan te passen.  

Het bezwaar is dat de toetsweek 2 en toetsweek 3 binnen één schoolweek van 5 dagen valt. Leerlingen 
geven aan dat zij het nadelig vinden dat er geen weekend in de toetsweek valt waarmee zij een kortere 
voorbereidingstijd hebben. Vanuit de teams is de wens uitgesproken om de toetsweek te verlengen zodat 
de kans dat er drie toetsen op één dag staan gepland sterk wordt verminderd.   

Na afstemming met de DMR is besloten de data voor toetsweek 2 en toetsweek 3 aan te passen.  

- Bij toetsweek 2 wordt vrijdag 27 januari toegevoegd.  
- Toetsweek 3 begint op dinsdag 4 april en wordt verlengd door na het Paasweekend dinsdag 11 april en 
woensdag 12 april toe te voegen.  

  

De nieuwe toetsweekdata zijn in de jaaragenda al aangepast. De overige data die betrekking hebben op 
toetsweken blijven ongewijzigd  

 TECHNASIUMPARADE 

https://calandlyceum.nl/informatie/roostertijden-vakantie


Afgelopen woensdagavond hebben de technasium leerlingen en docenten samen een heel 
mooie technasiumparade neergezet. Thema van deze parade was "De wereld een beetje 
mooier maken". De technasiumleerlingen hebben hun projecten gepresenteerd aan de 
opdrachtgevers, expertbegeleiders en hun ouders. We zijn super trots op alle leerlingen! 
Klik HIER voor de foto's van de avond. 
 

 HET CALANDLYCEUM STOND IN DE 
TELEGRAAF MET DE RECYCLINGBANK 

Het Calandlyceum stond onlangs in De Telegraaf met het plan van de 
Recyclingbank, zie bijlage. Het idee is om een Recyclingbank te maken op het 
Calandlyceum waar bewoners petflessen in kunnen leveren. Dan verwerken de 
Caland-leerlingen dit tot 3D-printermateriaal waarvan we dan weer nieuwe 
producten voor deze bewoners kunnen printen. Bijvoorbeeld een plantenbak of 
een telefoonhoesje. Zo willen we recycling cool maken! 

Technasiumdocent Mariëlle van den Ende: “Het gaat niet alleen om de technische kennis van de leerling, 
maar ook om de interactie tussen de buurt en school.” 

Van 18 oktober t/m 22 november 2022 konden buurtbewoners van Osdorp stemmen op hun favoriete 
plannen. Alle inwoners vanaf 12 jaar ontvingen een persoonlijke stemcode waarmee ze via de buurtbudget-
website konden stemmen. Er kwamen voldoende stemmen binnen dus we mogen het plan gaan 
uitvoeren! Klik hier voor de website van de Recyclingbank.  
 

 OPEN DAGEN & LESJESMIDDAGEN 

We organiseren weer open dagen en lesjesmiddagen voor groep 7 en 8 leerlingen. We geven ook 
technasium lesjes op basisscholen. Heeft u interesse? Klik hier voor meer informatie.  
 

EXTRA SCHOOLACTIVITEITEN 

Naast het dagelijkse lesprogramma organiseert het Calandlyceum extra schoolactiviteiten. Deelname is van 
de onderstaande schoolactiviteiten is gratis. Klik hier om alle extra schoolactiviteiten te bekijken.  

https://caland-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mvanwetering_sovop_nl/Eiw_ATypUlFGiOmqen4-RzQBtRMAYIx5TXvXkNjA9zjc0Q?e=KgLozu
https://therecyclingbank.com/
https://calandlyceum.nl/groep-7-en-8/kennismaken-met-het-calandlyceum
http://calandlyceum.nl/ons-onderwijs/extra-schoolactiviteiten-1
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