Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
De laatste lesweken zijn inmiddels aangebroken. Over 2 weken start de laatste SE week
van jullie schooljaar. Graag informeer ik jullie over een aantal belangrijke zaken waar jullie
mee te maken kunnen krijgen en over de activiteiten van de laatste weken.
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Extra mogelijkheid Literatuur klassen 5D en 5E vrijdag 14 juni 16 uur
Leerlingen van deze klassen zijn al per mail geïnformeerd dat er nog een extra mogelijkheid
is om 2 extra toetsen (Socratives) te maken voor het vak literatuur op vrijdag 14 juni om
16 uur. Opgave graag rechtstreeks middels een mail aan de docent Lean Baas.
SE week maandag 17 tot en met 25 juni; uitloop mondelingen tot en met 2 juli
Het rooster staat inmiddels op de site. Deze week krijgen jullie de links doorgestuurd waarmee je je kunt inschrijven voor de mondelinge examens, of je maakt hier met de vakdocent
in de les afspraken over. Let op: Omdat veel vakken mondelingen afnemen worden deze
mogelijk ook nog na afloop van de schriftelijke toetsen ingepland, tot en met 2 juli. Het
streven blijft echter om ze zoveel mogelijk in de toetsweek zelf af te nemen.
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Debat literatuur woensdag 26 en donderdag 27 juni
Op woensdag 26 juni: klas 5 A en 5B tussen 9 en 16.15 uur; inschrijven bij docent.
Op donderdag 27 juni: klas 5C, D, E en F van 9 tot 16.15 uur; inschrijven bij docent.
Inzage toetsen en opgave herkansingen vrijdag 28 juni - maandag 1 juli
Voor vrijdag 28 juni 13 uur dienen de cijfers ingeleverd te worden. Inzage in de toetsen
wordt gegeven op diezelfde vrijdag tussen 13.30 en 15 uur. Via Magister kun je je aanmelden voor 1 herkansing uiterlijk maandag 1 juli 9 uur.
Herkansingen: woensdag 3 juli
Zie hiervoor ook de Inleiding op het PTA op onze website.
Leerlingen hebben het recht om maximaal drie toetsen of opdrachten uit het PTA te herkansen. Na elke SE periode is er een herkansingsmogelijkheid voor een PTA opdracht uit
de desbetreffende periode. In het PTA is aangegeven welke opdrachten en toetsen herkanst kunnen worden. Een SE toets kan slechts 1 maal worden herkanst.

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Afwezigheid of niet op tijd ingeleverde onderdelen: Indien een leerling door ziekte verhinderd is aan een toets uit het PTA deel te nemen, waarschuwt één van de ouder(s) of
verzorger(s) de teamleider of, bij diens afwezigheid, een ander lid van de schoolleiding.
Let op: het melden van afwezigheid bij de administratie of de conciërge is niet afdoende.
Ziekmelden of afmelden dient altijd vóór aanvang van de desbetreffende toets te geschieden. Voor een gemiste toets wordt vooralsnog het cijfer 1.0 toegekend, totdat de toets is
ingehaald. Gemiste toetsen worden ingehaald tijdens het moment van herkansing. Voor
elke toets die moet worden ingehaald, wordt door de leerlingen een herkansing gebruikt.
Inleverdata van (praktijk)opdrachten zijn bindend. Er wordt geen uitstel verleend. Dat
geldt ook voor afgesproken tijdstippen voor het bespreken van eventuele tussenproducten (deelopdrachten). Indien een opdracht niet voor het afgesproken tijdstip is ingeleverd, wordt het cijfer 1 toegekend. Voor spreekbeurten en (mondelinge) presentaties

wordt door de docent een datum afgesproken. Het afgesproken moment wordt beschouwd als een toetsmoment waarop de relevante regels van toepassing zijn.
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Donderdag 4 juli
Sportdag "USA 4th of July" voor de bovenbouw van 13 tot 16.15 uur + bbq na afloop op
het terrein van North Stars . Veel leerlingen uit de 5e zijn ook 'sochtends actief bij de onderbouw sportdag . LET OP: leerlingen die nog onderdelen van hun PTA LO hebben openstaan, worden geïnformeerd door de sectie LO dat zij ook ingezet gaan worden.
Maandag 8 juli
Rapportvergaderingen lj 5: Leerlingen hebben in principe recht op een drempelloze overgang, behalve doubleurs en leerlingen met wie vorig jaar andere afspraken zijn gemaakt.
Zie ook de Schoolgids op onze site. Met de leerlingen en ouders zijn inmiddels al door de
mentoren adviesgesprekken gevoerd. We kijken vooral naar wat in het belang van de leerling is en wat de kansen zijn om het examenjaar met goed gevolg af te ronden. Natuurlijk
kunnen de resultaten van de laatste toetsweek daar nog een belangrijke rol in spelen;
daarom worden er na afloop van de eindvergadering mogelijk ook nog gesprekken gevoerd.
Woensdag 10 juli
Mentoruitje met het gehele leerjaar. Nadere info volgt via de mentoren.
Donderdag 11 juli
Boeken inleveren. Nadere info volgt.
Vrijdag 12 juli
Rapport ophalen in de ochtend. 12 uur: start zomervakantie!
Mede namens de mentoren wens ik de leerlingen veel succes met de laatste loodjes!
Vriendelijke groet,
Ingeborg Nietzman-van Leeuwen
Teamleider leerjaar 5 en 6
i.nietzmanvanleeuwen@hyperionlyceum.vova.nl
Hyperion Lyceum
Tel. 020-5797241

