Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van en aan
de leerlingen van de brugklassen in Mijdrecht
Mijdrecht, 31 mei 2022
Betreft: laatste weken; kenmerk 20220531-1952
Beste leerling, geachte heer, mevrouw,
Nog een paar weken en dan start de vakantie. Hieronder vind je de belangrijkste data op
een rijtje.
Planning voor de leerlingen
Maandag 20 juni:
Laatste lesdag.
Dinsdag 21 juni:

Start toetsweek voor klas 1. In Zermelo staat de
lokalenindeling. De toetsen duren 45 minuten mits anders
staat aangegeven. De eerste mogelijkheid om het lokaal te
verlaten, is na een half uur, daarna pas weer na een
kwartier.
Zorg ervoor dat je iets te lezen/leren meeneemt voor als je
klaar bent met de toets. (Dat moet dan wel een ander vak
zijn dan de toetsen!) Je tas, horloge, telefoon en jas zijn
tijdens de toets in je kluisje. Muziek luisteren na de toets is
niet toegestaan.
Tijdverlengers hebben 10 minuten extra tijd.
Cijfers Magister
Tijdens de toetsweek zullen de cijfers op Magister verborgen
worden. Hiermee willen we voorkomen dat leerlingen de
moed laten zaken als ze een minder goed cijfer terug krijgen
tijdens de toetsweek. Wil je in de toetsweek toch je cijfers
bekijken, maak dan een screenshot vóór de toetsweek
Toetsrooster klas 1

tijd
11.00
uur
12.15
uur

21 juni
Aardrijkskunde

22 juni
Geschiedenis

23 juni
Engels
(60 min)

Frans

24 juni
Nederlands

27 juni
Wiskunde
(60 min)

Biologie

Maandag 27 juni:

Laatste dag van de toetsweek.

Dinsdag 28 juni:

Toetsen van de toetsweek inhalen tijdens het 1e uur in het
OLC
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Woensdag 29 juni:

Van 13.00 – 14.00 uur toetsen inzien op school.
Controleer op deze dag of alle cijfers goed in Magister staan.
Vanaf deze woensdag moeten de kluisjes leeg zijn in verband
met de schoonmaak. Alles wat daarna nog in een kluisje ligt,
wordt weggegooid of gaat naar een goed doel.

Vrijdag 1 juli:

Slotactiviteit met de mentor bij Poldersport in de Kwakel. We
verzamelen om 09.00 uur. De start is om 09.15 uur.

Dinsdag 5 juli:

Huurboeken inleveren volgens onderstaand rooster. De
boeken worden ingeleverd in de hal.
tijd
09.00 - 09.30 uur
09.30 – 10.00 uur

klas
m1a, mh1a, ha1a
h1a, h1b, a1a, a1b

Informatie over het inleveren van de boeken en het huren
van de boeken voor volgend schooljaar ontvangt de
ouder/verzorger in de week van 28 juni per mail.
Donderdag 7 juli:

Start zomerschool.
Voor een enkele leerling die de overgangsnorm niet gehaald
heeft en de eindvergadering besloten heeft dat de
zomerschool zinvol is, zal de zomerschool opgestart worden.
De zomerschool duurt tot en met 13 juli. Deelname aan de
zomerschool wordt in de eindvergadering door de docenten
bepaald. In de zomerschool wordt er gewerkt aan 1 vak dat
afgesloten wordt met een eindtoets. Wordt de eindtoets
voldoende afgerond dan kan de leerling bevorderd worden.

Vrijdag 8 juli:

Rapportuitreiking om 09.00 uur. (Lokalenindeling volgt op
monitor)

Dinsdag 23 augustus:

Introductiedag voor 2e klassen. Informatie over de
introductiedag wordt uiterlijk 18 augustus verstuurd.

Indeling klas 2
De indeling van de klassen worden door de mentoren en het docententeam gemaakt. Zij
kennen hun leerlingen goed en maken samen evenwichtige klassen. Na de formatie van
de klassen zal hier niet meer in worden geschoven. De indeling van de klassen is op
vrijdag 8 juli bekend en zal in de hal van het VeenLanden College hangen.
Heel veel succes bij de voorbereiding van de toetsen.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Emil Hoogstad,
teamleider mavo
Suzan Ungerer,
teamleider havo atheneum onderbouw
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