Metis Nieuwsbrief – augustus 2016
Via de Metis-nieuwsbrief informeren we ouders, verzorgers en andere relaties over interessante
Metiswaardigheden. Medewerkers van Metis leveren hun bijdrage en soms schrijven leerlingen zelf
een stukje in de nieuwsbrief. De Metis-nieuwsbrief wordt verspreid per e-mail en gepubliceerd op de
website van het MML.

Voorwoord
Elke reis begint met een eerste stap, luidt een bekend
Chinees gezegde. Wie zou 8 jaar geleden hebben kunnen
dromen van een nieuwe school waar alle Amsterdammers
zich thuis kunnen voelen, met goed onderwijs en een
geweldige sfeer?

Gestart met 65 leerlingen zijn we als een nomadenvolk langs
verschillende locaties getrokken en ook dit jaar zijn er
verhuizingen. Ondertussen zijn we een gewilde school!
Ruim 900 leerlingen kiezen op dit moment voor het MML en
met het publiceren van deze nieuwsbrief schrijven we zelfs
nog nieuwe leerlingen in. Wereldburgers, die hun kijk op de
wereld willen vergroten en hun talenten bij ons komen
verzilveren. We zijn blij met ons prachtige hoofdgebouw aan de Mauritskade, dat dit jaar uitgebreid
wordt met nieuwbouw. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Ondanks de vele ontwikkelingen in onze turbulente samenleving, blijken we op het MML de kunst van
het leren samenleven te verstaan. Wat ben ik trots dat wij een solide driehoek vormen van school,
leerlingen en ouders. Wij zien het nieuwe schooljaar met zijn allen met vertrouwen tegemoet. Ik wens
jullie een gezond leerjaar toe.
Hüseyin Asma, directeur

Actualiteiten
“De wereld is er bepaald niet veiliger op geworden” zei minister Asscher onlangs en ook op het MML
investeren we er vanzelfsprekend in een veilige school te zijn voor alle leerlingen en personeel. De
actuele maatschappelijke ontwikkelingen laten wij op een vreedzame manier de school binnen en
pakken we pedagogisch aan, als de situatie daarom vraagt. De verwerking vorig schooljaar van de
aanslagen in Parijs, Molenbeek en Brussel is goed verlopen. We hebben gezien dat het concept van
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wereldburgerschap goed in de school is verankerd en dat het ook bij deze emotionele gebeurtenissen
werkt!
Ook na deze zomervakantie, waarin leerlingen hopelijk veel leuke, maar misschien ook minder leuke
dingen hebben meegemaakt of meegekregen, zullen wij hen als het nodig is de ruimte geven om
ervaringen in de klas te delen en te bespreken. Over de couppoging in Turkije en de gevolgen
daarvan hebben wij van onze leerlingen nog geen signalen ontvangen. We vertrouwen erop, mochten
we ermee te maken krijgen, dat onze leerlingen en docenten hier goed mee omgaan.

Examenuitslag
De laatste examenresultaten zijn binnen en dat brengt het slagingspercentage voor vwo op
93 procent, voor havo op 82 procent en voor mavo op 90 procent. De schoolleiding bedankt alle
betrokkenen voor hun inzet om deze mooie cijfers neer te zetten. En natuurlijk de hartelijke felicitaties
aan de leerlingen die in het derde tijdvak alsnog geslaagd zijn!

Huisvesting
In het julinummer van deze nieuwsbrief berichtten wij dat een aantal lessen vanaf start schooljaar op
een nieuwe tijdelijke locatie gegeven zouden gaan worden, maar let op:
De aannemer van de nieuwbouw laat weten dat we de lokalen in de oudbouw op de Mauritskade nog
een paar weken kunnen gebruiken. Dat is mooi en mede wegens de staat van de nieuwe locatie op de
hebben we de plannen met betrekking tot het pendelen gewijzigd.
Het plan is dat alle havo, havo/vwo en vwo-leerlingen het schooljaar dinsdag 30 augustus a.s. op de
Mauritskade beginnen. Bij aanvang van het schooljaar zijn er op het gebied van huisvesting dus geen
bijzonderheden. Zodra we uit de lokalen moeten zal in ieder geval de sectie wiskunde, maar wellicht
ook economie naar de locatie op de Voormalige Stadstimmertuin verhuizen. De midden- en
bovenbouw pendelen vanaf dan voor wiskunde en mogelijk economie naar de VST. De onderbouw
blijft met alle klassen volledig op de Mauritskade en zal in geen geval moeten pendelen.
Na de kerstvakantie verhuizen wiskunde en economie naar de 2

de

Oosterparkstraat, met weinig

verdere roosterwijzigingen tot gevolg. Zodra de aannemer de lokalen op de Mauritskade weer
vrijgeeft, verhuizen we weer terug naar de Mauritskade. In het kort:

Periode

Klassen

Vakken

Leslocatie

Aanvang schooljaar

Alle havo, havo/vwo en

Alle vakken (behalve

Mauritskade 58

t/m sluiting lokalen

vwo

L.O.)

Vanaf sluiting lokalen

Midden- en bovenbouw

Wiskunde en evt.

Voormalige

economie

Stadstimmertuin 2

Wiskunde en evt.

2 Oosterparkstraat 33

t/m kerstvakantie
10-1-2017 t/m
oplevering lokalen

Midden- en bovenbouw

economie

de
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Voormalige Stadstimmertuin 2

Tweede Oosterparkstraat 33

Mavolocatie
De locatie op de Voormalige Stadstimmertuin blijft tot 1 januari 2017 in gebruik, maar op 10 januari
2017 ontvangen we alle mavoleerlingen op de 2

de

Oosterparkstraat 33! We bereiden ons voor op een

voorspoedige verhuizing.

Programma eerste schoolweek 2016-2017
Op dinsdag 30 augustus verwachten wij alle leerlingen op school. Per deelschool ontvangt u bericht
over de exacte tijden van ontvangst en het programma in de eerste schoolweek. Wij wensen iedereen
een leuke introductie en daarna veel succes op school.

Mauritskade 58

