
  

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

Nu de herfstvakantie voor de deur staat kijk ik als directeur tevreden terug op de deze eerste 
periode waarin er veel is gebeurd op en rond de school. Als eerste wil ik u als ouders/verzorgers 
bedanken voor de betrokkenheid bij onze school. Goed om te zien dat u met zovelen aanwezig 
was tijdens beide informatieavonden en de eerste koffieochtenden. Vanuit het team waarderen 
we uw oprechte zorgen en betrokkenheid enorm. Tijdens de vele gesprekken in de afgelopen 
weken heeft u ons een hart onder riem gestoken en uw bereidheid getoond om samen met de 
school de juiste stappen te zetten in het verbetertraject. Vele handen maken licht werk en uw 
betrokkenheid is daarbij een belangrijke bouwsteen voor de school!  
 
In deze nieuwsbrief leest u de onderstaande onderwerpen: 

• Positieve veranderingen op school 
• Waar werken we aan? 
• Een dag op de stoel van de directeur 
• Presentatie informatieavonden 
• Eindexamenprogramma Arabisch, Turks, Chinees en Russisch 
• Ouderraad 
• DMR 
• Technasiumleerlingen geven technasium lesje aan groep 7 & 8 "Diskoffery" 
• Call to Caland "De recyclingbank' 
• Extra schoolactiviteiten 

Veel leesplezier.  

Hartelijke groet, 

Marie-Antoinette van Steijn 
Directeur Calandlyceum 

 

 

 

  



POSITIEVE VERANDERINGEN OP SCHOOL 

Terug naar de basis was onze eerste prioriteit dit schooljaar. Met basisregels 
zoals op tijd in de les aanwezig zijn. In vergelijking met de afgelopen schooljaren 
zien we dat het aantal leerlingen die te laat komen enorm gedaald is. Het 
ongeoorloofde verzuim dringen we daarmee steeds verder terug tot soms slechts 
een handjevol leerlingen van de ruim 1700. Dat zijn belangrijke mijlpalen die ook 
bijdragen aan rust in de school. 
 

WAAR WERKEN WE AAN? 

Uit de verschillende gesprekken die we gevoerd hebben met u heeft u helder een aantal 
zorgpunten aangekaart die we momenteel oppakken.  

• Communicatie tussen school en ouders/leerlingen verloopt niet soepel. Een vaak 
genoemd voorbeeld is dat de school aangeeft ouders te informeren via 
Somtoday en u vervolgens alsnog via verschillende kanalen mails ontvangt met 
informatie. Momenteel verzamelen we deze communicatie pijnpunten zodat we 
een manier van communiceren kunnen hanteren die makkelijk en eenduidig is. Na 
de herfstvakantie hoort u hier weer wat meer over. U heeft ook aangegeven snel 
inzicht te willen krijgen in de overgangsnormen. Vóór de herfstvakantie zullen deze 
op de site bij regels en protocollen na te lezen zijn. We hebben de nota Rapportage 
en Determinatie vereenvoudigd en een overzichtelijke beslisboom toegevoegd 
zodat u zelf kunt kijken hoe uw kind zich verhoudt tot de normen.  

• Voor ouders met (voor)examenleerlingen geldt dat de PTA’s zijn gepubliceerd en 
het examenreglement. Wilt u goed kijken naar het addendum bij het 
examenreglement. Daarin staan de regels die specifiek voor het Calandlyceum 
gelden naast het algemene reglement. Het gaat hier onder meer over 
herkansingen. U vindt hier ook de data van de herkansingen.  

• Er waren ook zorgen over de vele roosteraanpassingen door werkweken, het 
lerarentekort en ziekteverzuim onder onze docenten. We proberen hier iedere 
keer passende oplossingen voor te vinden en daarmee lesuitval zoveel mogelijk te 
voorkomen. Zo is er besloten twee onderwijsassistenten aan te trekken die in de 
onderbouw lessen zullen opvangen wanneer de docent deze niet kan geven die 
dag. Tijdens dat lesuur zal deels verder worden gewerkt aan het vak en deels 
aandacht worden besteed aan de basisvaardigheden rekenen en taal zodat de 
leerlingen het vereist taal- en rekenniveau hebben voordat ze naar de bovenbouw 
doorstromen.  

• Voor u en uw kind is een mentor een belangrijk aanspreekpunt. We zetten dan ook 
in op een sterk mentoraat. Daarom hebben alle leerlingen twee of drie keer een 
mentormoment tussen 8.30 – 9.00 uur. We zien dat dit iets beter loopt in de 
onderbouw dan in de bovenbouw. In de onderbouw is hier namelijk al wat meer 
ervaring mee en is het programma aangepast. In de bovenbouw is deze manier van 
werken nieuw en dus zijn we volop in ontwikkeling. 

https://calandlyceum.nl/voor-ouders/regels-en-protocollen
https://calandlyceum.nl/voor-ouders/eindexamens/eindexamen-documenten-pta-s
https://calandlyceum.nl/voor-ouders/eindexamens/eindexamen-documenten-pta-s


EEN DAG OP DE STOEL VAN DE DIRECTEUR 

Met veel plezier heb ik onlangs een eerstejaars mentorles bijgewoond en de 
leerlingen gevraagd wat zij zouden doen als ze één dag directeur van het 
Calandlyceum zouden zijn. De leerlingen gaven direct een aantal zaken aan die ze 
zouden verbeteren, waaronder het aantal pauzeplekken. Een van de leerlingen 
loopt na de herfstvakantie op maandag 24 oktober een dag met me mee om te ervaren hoe het is 
om directeur te zijn van deze mooie school.   

U zult van hem, of van ons samen, een reflectie op deze dag in de volgende nieuwsbrief kunnen 
lezen!  
 

PRESENTATIE INFORMATIEAVONDEN 

Op twee informatieavonden heeft het bestuur samen met de schoolleiding een 
presentatie gegeven over de huidige ontwikkelingen rondom het 
kwaliteitszorgstelsel op school en de prioriteiten voor de komende periode.  

Gedurende het schooljaar zullen er vaker informatieavonden worden georganiseerd over dit 
onderwerp, de presentaties zullen we hier voor u bundelen indien u niet aanwezig kon zijn.  
 

 EINDEXAMENPROGRAMMA 
ARABISCH, TURKS, CHINEES EN RUSSISCH 

STICHTING TAAL NAAR KEUZE 

Afgelopen schooljaar is het Calandlyceum begonnen met het aanbieden van 
eindexamenprogramma's Arabisch en Turks. De organisatie Taal naar Keuze 
verzorgt dit. 

Dit schooljaar doen al zo’n 30 leerlingen mee met het programma. Naast 
eindexamen Arabisch en Turks, zijn er nu ook programma’s voor Chinees en 
Russisch. 

De programma’s zijn er voor leerlingen die de taal al goed beheersen. 

De aanmelding voor dit examenjaar is gesloten, maar leerlingen die volgend schooljaar 
eindexamen doen, kunnen in januari van start gaan. Daar horen zij voor de kerstvakantie meer 
over. Klik hier voor meer informatie.   

OUDERRAAD 

https://calandlyceum.nl/voor-ouders/nieuws-voor-ouders-1/kwaliteit
http://calandlyceum.nl/voor-ouders/eindexamens/eindexamen-andere-taal


Ouderraad geeft een positieve bijdrage aan de school door de ouders.  
De ouderraad stelt zich graag even voor. Klik hier om kennis te maken 
met de ouderraad.  
 
Vergaderingen:  
Vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en toegankelijk voor alle 
ouders. Je kan je vooraf aanmelden via ouderraad@calandlyceum.nl. 
Alle vergaderingen vinden plaats van 18.00 uur tot 20.00 uur op het Calandlyceum. 
Klik hier om de agenda van de ouderraad vergaderingen te bekijken.  
 
Aanmelden ouderraad 
Momenteel is er plek voor twee nieuwe leden. Speciaal nodigen wij ouders uit van leerlingen in 
het eerste leerjaar VMBO. 

Wil je ook bijdragen aan de ouderraad? 
Mail dan naar: ouderraad@calandlyceum.nl en wij nemen dan snel contact met je op. 
 

DMR CALANDLYCEUM 
VOORSTELLEN & INFORMEREN  

Sinds half juli 2022 heeft de huidige DMR het stokje overgenomen van de 
oude DMR. Sindsdien hebben wij niet stil gezeten en zelfs in de zomervakantie 
waren wij als DMR actief voor het Calandlyceum.   

Door het bestuur en de directie worden wij steeds nauw betrokken bij de 
veranderingen in school en de te nemen besluiten.   

Om de twee weken heeft de DMR een overleg met het bestuur en de directie betreffende het 
verbeterplan en de uitvoer ervan.  

Daarnaast vindt er ongeveer eenmaal in de zes weken een overleg met de DMR en de directie 
plaats. 
De punten die wij o.a. op de agenda hebben gezet zijn:  

- Functiemix en promotie  
- PTA & examenreglement  
- Werkweken & ouderbijdrage  
- Schoolplan 2021-2025  
- Verbeterplan Calandlyceum  

Ook is elk DMR-overleg met de directie toegankelijk voor iedere ouder/ verzorger. Wil jij hierbij 
aanwezig zijn? Meld je aan bij de voorzitter om het overleg als toehoorder bij te wonen 
via sbouhamouch@calandlcyeum.nl. Klik hier voor alle vergaderdata.  

Als een krachtige DMR willen wij ons inzetten voor alle leerlingen, medewerkers en ouders van 
het Calandlyceum. Daar doen wij ons uiterste best voor, maar wij hebben ook input van jou 
nodig.   

https://calandlyceum.nl/interviews/de-ouderraad-stelt-zich-voor
mailto:ouderraad@calandlyceum.nl?subject=Aanmelden%20vergadering%20ouderraad
http://calandlyceum.nl/voor-ouders/medezeggenschap/de-ouderraad
mailto:ouderraad@calandlyceum.nl?subject=Aanmelden%20ouderraad
mailto:sbouhamouch@calandlcyeum.nl
https://progresso.amsterdam/mr/dmr-calandlyceum


Heb jij DMR- gerelateerde zaken die de DMR kan meenemen in het overleg met de directie? Laat 
ons dit weten. Je kunt ons persoonlijk benaderen of per e-mail: dmr@calandlyceum.nl. 
 

TECHNASIUM LEERLINGEN GEVEN TECHNASIUM LESJE AAN 
GROEP 7 & 8 
'DISKOFFERY' 

De technasiumleerlingen van het Calandlyceum gaan langs de basisscholen in 
Amsterdam & Badhoevedorp om een leuke les wetenschap en techniek te geven om 
de groep 7 en 8 leerlingen warm te maken voor Beta-onderwijs.  

Ze nemen een koffer met interessante materialen en leuke experimenten mee. De kinderen 
mogen ook zelf aan de slag met uitdagende opdrachten. De les duurt ongeveer een uur. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.  

Vind je dit leuk? Geef het door op de bassisschool aan de juf of meester en laat de juf of meester 
een mail sturen naar communicatie@sovop.nl.  
 

CALL TO CALAND "DE RECYCLINGBANK" 

Het idee is om een recyclinghub te maken op het Calandlyceum waar bewoners 
plastic afval in kunnen leveren. Dan verwerken wij (Calandlyceum leerlingen) dit 
tot 3d printer materiaal waarvan we dan weer nieuwe producten voor deze 
bewoners van kunnen printen. Bijvoorbeeld een plantenbak of een 
telefoonhoesje. Zo willen we recycling cool maken! 
 
Stemmen:  
Vanaf 18 oktober t/m 22 november kunnen bewoners van Osdorp stemmen op hun favoriete 
plannen. Alle inwoners vanaf 12 jaar ontvangen een persoonlijke stemcode thuis via de post. 
Daarmee kunnen ze via de website stemmen. We hopen dat jullie massaal op ons idee gaan 
stemmen.  
 

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.  

mailto:dmr@calandlyceum.nl
mailto:%C2%A0communicatie@sovop.nl
http://calandlyceum.nl/ons-onderwijs/extra-schoolactiviteiten-1


   

Meer info Topscore.  Meer info alleen jij bepaalt (basketbal). 
 

   

Meer info schooltoneel Meer info kart-projectteam technasium 
 

https://calandlyceum.nl/onderwijs/extra-schoolactiviteiten-1/topscore
https://calandlyceum.nl/interviews/alleen-jij-bepaalt
https://calandlyceum.nl/onderwijs/extra-schoolactiviteiten-1/schooltoneel
https://technasium.calandlyceum.nl/kart-project


 


