Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en
aan de leerlingen van m4b, locatie Mijdrecht
Mijdrecht, 1 juni 2022
Betreft: uitslag examens; kenmerk 20220601-1956
Beste mavo 4 leerling, geachte heer, mevrouw
Op donderdag 9 juni komen de uitslagen van de centrale examens op school binnen. Er
komt dan voor de meeste leerlingen een einde aan een spannende periode.
Nadat de docenten de uitslagen besproken hebben en adviezen hebben opgesteld voor
mogelijke herkansingen, wordt er contact opgenomen met de examenkandidaten.
De mentoren nemen met een Teams videogesprek na 14.00 uur contact op met hun
mentorleerlingen. In dit videogesprek worden de resultaten medegedeeld. Als alle
examens in het eerste tijdvak gemaakt zijn, kan er ook medegedeeld worden of de vlag
uit kan!
Om 16:00 uur worden alle examenkandidaten van de mavo in de aula op school
verwacht voor het ondertekenen van de voorlopige cijferlijst bij de mentor. Op de
cijferlijst kun je ook aangeven welke vak(ken) je gaat herkansen.
Als je geslaagd bent, lever je op dit moment ook je kluissleutel in. Haal voor het
inleveren van de sleutel wel je kluisje helemaal leeg. Leerlingen die doorstromen naar de
havo op het VeenLanden College leveren de sleutel niet in.
Bij binnenkomst:
In de aula loop je naar de hoofdtafel en lever je jouw kluissleutel in.
Van je mentor krijg je de voorlopige cijferlijst en controleer je een aantal zaken. Kijk
vooral naar de titel van het profielwerkstuk en de officiële namen die je vanaf je
geboorte gehad hebt (dus zoals in je paspoort/id-kaart staat).
Klopt alles dan onderteken je de cijferlijst.
Zet achter het vak/de vakken een kruis in het hokje als je wilt herkansen. Zie
hieronder een voorbeeld.
Klaar? Dan lever je het herkansingsformulier in en krijg je een wimpel en cijferlijst op
officieel papier mee.
Heb je nog boeken geleend van het OLC of een docent? Er staat een bak klaar waarin
je ze kunt inleveren.
Daarna is er tijd om met klasgenoten en docenten een (alcoholvrij) drankje te doen en
de spanning van afgelopen periode te bespreken.
Nu eerst nog even wachten op de eerste uitslagen. Probeer te genieten van het mooie
weer! Nog eventjes geduld. Sterkte met de spanning!
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Dhr. E. Hoogstad,
teamleider
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