
 

 

 

 

 

 
 
 

Nieuwsbrief 
December 2017  

 
 
Belangrijke data 

 25 dec – 5 janauri: kerstvakantie 

 Vanaf 15 januari toetsweek en SE II 

 16 januari: voorlichtingsavond profielkeuze voor leerjaar 3 (19.30 uur) 

 18 januari: rekentoets 

 Vanaf 22 januari: roze week: veel activiteiten in deze week, veel roosterwijzigingen 

 1 februari profielkeuzemarkt voor leerlingen leerjaar 3 (4
e
 uur) 

 Vanaf 5 februari: ouderspreekmiddag uitnodiging versturen (10-minutengesprekken) 

 25 januari en 6 februari: open avond 

 8 februari: leerlingbesprekingen eindexamenklassen 

 12 februari: 10-minutengesprekken met vakdocenten 

 15 februari: beroepenmarkt leerjaar 3 (6
e
 en 7

e
 uur) 

 20 februari: profielwerkstuk presentaties 5H en 6V (19.30 uur) 

 22 februari: inhaalmiddag verzuim (op uitnodiging) 

 26 februari – 2 maart: voorjaarsvakantie 

 Vanaf 5 maart: voorlichtingsavonden hoger onderwijs (HvA) 

 6 maart en 8 maart: 5H/5V: eindexamenscenes (theater) 

 8 maart: ouderavond studiereizen (19.30 uur) 

 9 maart: audities becoming 

 9 maart: uiterlijke inleverdatum LOB-eindverslag 
 

 
Kerstviering 
De kerstviering vindt plaats aanstaande vrijdag in drie shifts. Zie hieronder voor het tijdschema: 

 

Groep 1 

10.20 op school: jassen en tassen in lokaal leggen 

10:30 – 11.25 viering in de aula, daarna naar lokaal met mentor 

Klas Lokaal 

1A 27 

1D 37 

2HA 24 

2VA 22 

3B 33 

3HA 05 

4HB 23 

4VA 25 

5HA 38 

5VA 15 

6VA AD1 

 

 

 



 

 

Groep 2  

11.40 op school: jassen en tassen in het lokaal leggen  

Let op: 3HC, 4HC, 4VB, 5HB en 6VB leggen hun spullen even in 01  

11:45 – 12.40 viering in de aula, daarna naar lokaal met mentor 

Klas Lokaal 

1B 02 

2HC 16 

2VC 35 

3HC 15 

3VC 44 

4HC 25 

4VB 38 

5HB 23 

5VB 03 

5VC 11 

6VB AD1 

 

Groep 3  

11:45 viering in lokaal met mentor, daarna naar de aula (13.00 – 13.55) 

Klas Lokaal 

1C 13 

1E 21 

2B 26 

2HD 34 

3HD 36 

3VA 12 

4HA AD2 

4HD 14 

4VC 04 

5HC 39 

Rood: lokalen waarin tweemaal een viering plaatsvindt 

 
Toetsweek 
Vanaf 15 januari is er een toetsweek voor de hele school. Zowel reguliere toetsen als SE-toetsen worden 
afgenomen. In de bijlage het toetsrooster. Op de site bij ‘bijzondere roosters’ zal het toetsrooster ook terug 
te vinden zijn alsmede de stof die getoetst zal worden. Voor SE-toetsen verwijzen wij hiervoor naar de 
regeling ‘toetsing en examinering in de bovenbouw’ (http://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Boekje-
Toetsing-en-examinering-17-18.pdf) . 
 
Er zal deze week een ander tijdschema gelden voor de reguliere toetsen. Neem hier graag goed notie van: 
 
Tijdschema reguliere toetsweek 
De toets duurt 50 minuten plus eventueel 10 min tijdverlenging: 
o Eerste toetsmoment:   08:30 – 9:30 
o Tweede toetsmoment:   10:00 – 11:00 
o Derde toetsmoment:   11:25 – 12:25 
o Vierde toetsmoment:  12:55 – 13:55 
o Vijfde toetsmoment:   14:30 – 15:30 
o Zesde toetsmoment:   15:50 – 16:50 
 

http://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Boekje-Toetsing-en-examinering-17-18.pdf
http://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Boekje-Toetsing-en-examinering-17-18.pdf


 

 
 
Tijdschema voor de SE-week 
SE-toetsen volgen in principe het normale tijdschema: 2-3e uur, 4-5e uur en 6-7e uur. Sommige toetsen 
hebben een dubbel blok en lopen dus door (2-5e uur). 
Tijdschema:  
o 2-3e uur:  09:20 – 10:45/11:00 (met en zonder tijdverlenging) 
o 4-5e uur:  11:25 – 12:50/13:05 
o 6-7e uur:  13:30 – 14:55/15:10 
o 2-5e uur:  09:20 – 12:10/12:40 

 
Decanaat 
Thema-avond oudervoorlichting studiekeuze en studeren 
Op donderdag 7 december j.l. gaf Hermien Miltenburg, relatiemarketeer aan de Wageningen University en 
hogeschool Van Hall Larenstein, twee workshops over studiekeuze en studeren. De ouders die de 
workshops hebben gemist of nog een keer willen nalezen, zie Power Point: 
http://gerritvdveen.nl/2017/12/14/presentatie-van-donderdag-7-september/ 
 
Voorlichtingsavonden hoger onderwijs voor de leerlingen van 4 havo en 5 vwo 
Op maandagavond 5 maart 2018 en woensdagavond 7 maart 2018 vinden de jaarlijkse 
Voorlichtingsavonden hoger onderwijs plaats voor de leerlingen en de vooreindexamenklassen. Bijna 170 
opleidingen uit het hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen)  uit Amsterdam en omgeving zijn op 
beide avonden vertegenwoordigd. Een unieke kans voor de leerlingen voor een eerste kennismaking met 
vervolgopleidingen! Meer informatie kunt u lezen in de mail die maandag 4 december j.l. is verstuurd! 
 
Decanaat derdeklassen 
In de derdeklassen staat de profielkeuze centraal. Alle mentoren besteden de komende tijd enkele 
mentorlessen aan het werken met het profielkeuzeprogramma Qompas of Yubu. In het nieuwe jaar zijn de 
ouders welkom bij de voorlichtingsavond over dit onderwerp  op 16 januari.  
In februari organiseren de decanen twee activiteiten voor de leerlingen. Ten eerste vindt op 1 februari de 
profielkeuzemarkt plaats: bovenbouwleerlingen komen langs in de klas om te vertellen over hun profiel en 
over het leven in de bovenbouw.  
Op 15 februari is het tijd voor de traditionele beroepenmarkt. Het doel van deze beroepenmarkt is om de 
leerlingen te laten zien welke mogelijkheden een bepaald profiel heeft met betrekking tot vervolgstudie en 
beroep.  
Verspreid over de vier profielen hebben we dit schooljaar opnieuw een twintigtal gastsprekers, waaronder 
een aantal ouders, uitgenodigd om voorlichting te geven over de inhoud van hun vak, de dagelijkse praktijk 
en de vooropleidingseisen. De leerlingen van de derde klas volgen op deze dag drie voorlichtingsrondes van 
een half uur. Ze hebben voor de kerstvakantie hun keuze gemaakt.Regels schoolexamens 
Voor de schoolexamens (SE) gelden strengere regels dan voor toetsen, omdat de cijfers van SE’s samen 
met het centraal examen het eindcijfer vormen. Als een leerling ziek is op een dag waarop een SE wordt 
afgenomen, moet dat gemeld worden bij de teamleider bovenbouw: Manon van der Garde. Een SE mag 
ingehaald worden, maar de herkansing vervalt dan. Op de website onder onderwijs\examen staan de PTA’s 
en de regels rond de SE’s en CE’s. 
 
 
De filo film avond 
Op dinsdag 12 december begon om 6 uur ‘s avonds de eerste Filo filmavond. Deze met pret gevulde 
filosofisch gethematiseerde avond werd georganiseerd door Mystha Mandersloot en Zoe Lodewijks onder 
leiding van Mvr. Pols. De avond begon met een kort college over Locke; wiens filosofie toepasselijk was op 
de film. Na de korte geheugen verfrisser over Locke begon The eternal sunshine of a spotless mind, de film 
waar de avond rond draaide. Na een korte pizza pauze kwam de film twee uur later tot einde, dit was echter 
nog niet het einde van de avond. De avond vervolgde met de nabespreking waarin passievol verschillende 
ideeën werden gewisseld tussen de aanwezigen. Na deze enthousiaste en uitgebreide bespreking werd 
opgeruimd onder muziek, waarmee de avond ook eindigde. Samengevat was het een gezellig avond, die 
goed georganiseerd was, helder werd uitgevoerd door Mystha en Zoe en ronduit soepel verliep. Maar het 
was vooral een avond die voor herhaling vatbaar is. 
Paul Baneke (5VA), Luuk Kuiper (5VA) 
 

http://gerritvdveen.nl/2017/12/14/presentatie-van-donderdag-7-september/

