Beste ouders en leerlingen van klas 6,
Het is alweer een tijdje geleden dat jullie een mentormail van ons kregen. De leerlingen
hebben de eerste SE’s van leerjaar 6 achter de kiezen, hebben hun profielwerkstukken
soms op spectaculaire wijze gepresenteerd en koersen nu op SE-week 2 en de
voorbereidingen op het CE in mei. Hieronder vinden jullie de belangrijkste mededelingen
voor de komende periode.
- SE-week 2 en herkansingen
De tweede SE-week start op maandag 4 maart en zal eindigen op dinsdag 12 maart. Het
rooster is hier in te zien. De herkansing voor de zesde klas zal zijn op 1 april. Er zal ruimte
zijn voor 2 herkansingen. Na de SE week is er op woensdagmiddag 13 maart de afsluitende
sportdag.
- Examentraining Lyceo
De afgelopen 2 jaar hebben we in samenwerking met Lyceo eindexamentrainingen met
korting kunnen aanbieden in de meivakantie. Deze Lyceo eindexamentrainingen vinden
plaats op de Berlage scholengemeenschap in de Amsterdam-Zuid (P.L. Takstraat 33).
De examentrainingen vinden plaats op 29 t/m 30 april en 2 t/m 3 mei. Inschrijven voor één of
meerdere examentrainingen kan via deze link.. Meld je snel aan en wacht niet te lang met
inschrijven zodat je verzekerd bent van een plek. De eigen bijdrage is €50,-. per training. Als
je je hebt opgegeven verwachten we dat je komt. Kom je niet naar deze examentrainingen
dan moet je het hele bedrag betalen. Je kan je voor 2 trainingen opgeven. Heb je vragen of
wil je meer informatie over de examentrainingen? Neem dan contact op met Lyceo door te
bellen naar: 071-79 000 40.
- Eigen examentraining school na SE-week 2
Na de tweede SE-week zulllen de leerlingen aan de slag gaan met een aangepast
lesrooster. Daarbij gaan we in principe ‘gewoon’ uit van het lesrooster.
Sommige weken zullen laagbezet zijn (vanwege de cultuur- en talenreizen) en in sommige
weken zal er een aangepast rooster zijn (leerlingbespreking of laatste lesweek). Daarnaast
krijgen leerlingen een wissellijst, hiermee kunnen zij lessen ‘wisselen’ (dus niet schrappen!)
als blijkt dat zij hun onderwijstijd effectiever kunnen invullen. Er zijn vijf donderdagen tot
onze beschikking. Op donderdag van 14:30-17:30 stellen we een gedeelte in de school
beschikbaar te stellen voor het oefenen met examens. Leerlingen kunnen zich daarvoor
‘intekenen’, maar docenten kunnen leerlingen daar ook voor aanmelden. Dit zullen met
name talen-examens zijn, daar hoeven leerlingen zich in principe niet/minder op
voorbereiden.

Als leerlingen het fijn vinden om examenbundels/samengevat te kopen om zelf te oefenen
met examens, kunnen ze deze zelf nieuw of in sommige gevallen ook tweedehands online
bestellen via bijvoorbeeld bol.com. Sommige vakken hebben de examenbundels zelf
aangeschaft en deze worden in bruikleen gegeven aan leerlingen. Deze moeten aan het
eind van dit jaar weer teruggegeven worden.

- Ouderavond over het CE
Op dinsdag 19 maart is er een voorlichtingsavond op school over het Centraal Examen in
mei. Ouders en leerlingen zijn welkom vanaf 19.30 uur.

- Diploma-uitreiking
De diploma-uitreiking zal op 2 juli in de middag plaatsvinden in ons eigen gebouw.
- W&O en PWS
Over W&O hebben jullie eerder deze week een mail ontvangen. Lees deze mail goed door,
zodat je op de hoogte bent van de veranderingen. Het cijfer voor W&O wordt opgenomen in
het cijfer voor het profielwerkstuk. Dit cijfer wordt dan gemiddeld het cijfer voor het vak
maatschappijleer uit klas 4. Dit is het uiteindelijke combinatiecijfer.

Hopelijk zijn jullie zo weer voldoende geïnformeerd. Mochten jullie vragen hebben, neem
dan gerust contact op met de mentor.
Met vriendelijke groeten,
Team 6

