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Einde schooljaar leerjaar 5
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Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
Het einde van dit vreemde corona schooljaar nadert inmiddels. Graag informeer ik jullie over de
laatste weken, waarin we jullie gelukkig weer allemaal op school mogen ontvangen en de
maatregelen om ons heen ook versoepeld worden. Dat is een hele opluchting voor iedereen.
Deze week zijn de laatste lessen, waarin jullie voorbereid worden op de
aankomende toetsweek SE week III. Het rooster is al geruime tijd zichtbaar op onze
website. Er zijn vanwege corona gedurende dit schooljaar aanpassingen gedaan in het PTA van
enkele vakken; dit is al met leerlingen gecommuniceerd en komt als erratum op onze website.
Toetsweek: 14 tot en met 22 juni
In verband met het 2e tijdvak van het CE is de gang van zaken gedurende de SE week als volgt:
• Jullie maken de toetsen in de gymzaal, ingedeeld per cluster
• Leerlingen met extra tijd zitten aan de kant van de ramen; zij hebben recht op pauze
tussen twee SE’s in (en mogen dus later starten wanneer zij twee SE's achter elkaar hebben)
• Zorg dat je een kwartier voor aanvang aanwezig bent: de deur gaat 5 minuten voor de
start dicht zodat iedereen geconcentreerd en op tijd kan beginnen
• Houd rekening met de CE’s van leerjaar 6 in de lokalen 43 en 44! Dus doe zachtjes op de
gang van de 4e verdieping
• Mondelinge examens van de Moderne Vreemde Talen zijn in en rondom de SE week
gepland.
Na de toetsweek: 23 tot en met 30 juni
Op woensdag 23 juni vindt de CKV/KCV dag plaats. Op donderdag 24 en vrijdag 25 juni vinden de
debatten Nederlands plaats. Woensdag 30 juni is de mogelijkheid om nog 2 (in plaats van slechts
1) herkansingen te maken. Opgave hiervoor gaat via Magister; nadere info volgt nog wanneer dit
precies opengezet wordt.
Laatste schoolweek: 5 tot en met 9 juli
Woensdag 7 juli wordt het jaar afgesloten met een mentoruitje; daar wordt achter de schermen
al aan gewerkt. Erg fijn dat dat dit jaar gelukkig wel kan!
Donderdag 8 juli leveren jullie je boeken in op school, volgens een schema wat nog
gecommuniceerd wordt per mail en op de website. Vrijdag 9 juli is de rapportuitreiking in de
ochtend.
Eindvergadering dinsdag 6 juli en overgang naar leerjaar 6
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Met veel leerlingen en ouders zijn de afgelopen maanden al adviesgesprekken gevoerd, en een
aantal leerlingen heeft al besloten dit leerjaar over te gaan doen om een betere basis voor het
eindexamen te krijgen. Zij zijn gedurende deze laatste lesweken vaak al met het inhalen van stof
bezig. De reguliere zak-slaagregeling van het CE vormt het uitgangspunt voor het advies door de
mentor. Daarnaast hebben de leerlingen de mogelijkheid zelf te beslissen, als ze hun drempelloze
overgang niet kwijt zijn door te veel verzuim.
Vanwege de corona omstandigheden zal dit jaar elke leerling besproken worden als hij/zij niet
voldoet aan de zak-slaagregeling, en door absenties geen drempelloze overgang meer heeft. Per
leerling zal, ook aan de hand van de zogenaamde stoplichten die docenten gegeven
hebben, bekeken worden wat in zijn of haar belang is – uiteraard rekening houdende met de
effecten van dit coronajaar op welzijn en prestaties. De mentor zal hierover met de leerling
spreken na de eindvergadering van dinsdag 6 juli.
Bij de start van leerjaar 6 worden wellicht extra lessen aangeboden voor bepaalde vakken,
waarvoor leerlingen uitgenodigd zullen worden om hiermee hun basis te versterken voor het
examenjaar. Daarnaast zijn we bezig om te kijken welke andere ondersteunende
activiteiten, naast lessen, we kunnen organiseren om een positieve start te maken met elkaar in
schooljaar 21/22. Gelukkig is de uitgestelde Cultuurreis er een van, begin oktober.
Corona maatregelen: blijf alert, draag mondkapje en doe zelftest!
Onverminderd blijft de verplichting om in school een mondkapje te dragen. Mentoren hebben
jullie inmiddels meerdere zelftesten uitgedeeld; blijf deze gebruiken en vraag erom bij mentor
of conciërges als je er geen meer hebt.
Tot slot
Namens alle mentoren wens ik jullie allemaal heel veel succes met de laatste toetsweek, en ook
veel plezier met de activiteiten bij de afronding van dit schooljaar. Ik neem hierbij ook alvast een
beetje afscheid van jullie, mijn opvolger Annette Bosscher zal jullie vanaf komend schooljaar
verder begeleiden.
Hartelijke groet,
Ingeborg Nietzman
Teamleider Leerjaar 5 en 6
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