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Beste leerlingen van Leerjaar 5, beste ouders/verzorgers,  
 
Jullie zijn inmiddels geïnformeerd over de algemene gang van zaken op school tijdens 
deze weken van lockdown. Graag informeren we jullie middels deze brief nader over 
enkele examenzaken.  
 
Lessen online; Bevo praktijklessen op school 
Helaas zijn we genoodzaakt om ons onderwijs aan jullie weer online te geven. We hopen 
dat dit na 18 januari weer gewoon fysiek kan. Gedurende de lockdown is het altijd 
mogelijk om  op school te komen werken of je lessen te volgen, als het thuis niet goed 
lukt. Aanmelden hiervoor kan via je mentor, of rechtstreeks bij Ingeborg Nietzman of 
Annette Bosscher.  
De leerlingen die Tekenen in hun vakkenpakket hebben, worden wel op school verwacht 
voor de praktijklessen op vrijdagmorgen.  
 

Bijlessen Spaans 
Vanwege de wisselingen die de afgelopen jaren in de sectie Spaans hebben 
plaatsgevonden en de lesuitval mede daardoor, hebben we besloten om een extra bijles 
aan te bieden tot de laatste SE week. We zijn momenteel bezig met de organisatie 
hiervan. De vakdocenten van leerjaar 5 hebben hier al een aantal leerlingen voor 
uitgenodigd. Zij maar ook andere leerlingen die dit wensen kunnen zich aanmelden bij 
Renske Visser en hun eigen docent hiervoor. Uiteraard wordt voor deze bijlessen extra 
inzet van de leerlingen verwacht.  
 
Herkansingen maandag 11 januari 
De geplande herkansingsdag van SE's Leerjaar 5 en 6 wordt opgeschoven naar maandag  
11 januari. Op deze manier is er gedurende de 1e week na de vakantie nog een 
mogelijkheid voor alle vakken om nog een lesmoment te hebben voorafgaand aan de 
herkansingen.  
Leerlingen hebben zich inmiddels in kunnen schrijven hiervoor. Leerlingen die nog 
toetsen hebben ingehaald of in te halen, kunnen zich begin januari alsnog hiervoor 
aanmelden via de Examensecretaris Fleur van Uffelen.  
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Tot slot 
We zijn heel blij dat we met alle collega’s ook nu weer snel de switch naar online, en 
tegelijkertijd voor Leerjaar 6 toch ook fysiek onderwijs straks, hebben kunnen maken.  
De veranderingen waar we steeds op het laatste moment mee geconfronteerd worden 
vragen veel van ons en natuurlijk ook van jullie, los van alle andere maatregelen die nu 
genomen zijn in de samenleving zo rondom de feestdagen. Toch hebben we er het volste 
vertrouwen in dat we samen met jullie op deze manier zo goed mogelijk verder gaan met 
het onderwijs van leerjaar 5.  
 
We wensen jullie, leerlingen en ouders/verzorgers, een goede vakantie toe met elkaar en 
voor 2021 vooral een goede gezondheid!  
 
Ingeborg Nietzman teamleider Leerjaar 5 en 6 
Fleur van Uffelen Examensecretaris 
 
 
 


