Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van Pax vmbo basis/kader leerjaar 3

Datum : 11 juni 2019
Betreft: programma laatste schoolweken
Ref. : JOL/SvK/U19-182 (2.4.06)

Beste ouders/verzorgers,
In deze brief treft u de informatie over de laatste schoolweken aan. Vriendelijk verzoek om de
verschillende activiteiten onder de aandacht van uw zoon/dochter te brengen.
14 juni herkansing 3k: informatie is reeds gedeeld per mail. 3b:via mentor
Toetsweek 19 juni t/m 21 juni
Op woensdag 19 juni a.s. begint voor de leerlingen leerjaar 3 vmbo basis en kader de toetsweek.
(toetsen van deze toetsweek zijn niet herkansbaar)
De leerlingen van 3 basis ontvangen het rooster van de toetsweek via de mentor.
Hieronder ziet u het schema van de toetsweek van 3 kader.

klas/cluster
K3A K3B K3C
K3.wi1
K3.wi2
K3.wi3
K3.e&o1
K3.bi1 K3.bi2
K3A K3B K3C
K3.ec1
K3.ma21
K3.nsk12

#minuten dag
50
Wo
50
Wo

datum
19-06-19
19-06-19

tijd
08:15-09:05
09:05-09:55

vak
K3 ma
K3 wi

vakdocent
LAC SIE
AAJ LIT
POJ

100
50
100
50
50
50

20-06-19
20-06-19
20-06-19
21-06-19
21-06-19
21-06-19

08:15-09:55
09:05-09:55
10:15-11:55
09:05-09:55
09:05-09:55
09:05-09:55

K3 e&o
K3 bi
K3 ne
K3 ec
K3 ma2
K3 nsk1

NEH PST
BRN
KLD LAC
NEH
SIE
PAR

Do
Do
Do
Vr
Vr
Vr

Taaldorp:
Woensdag 19 juni is er voor 3 B/K ook een taaldorp. Het schema staat hieronder.
Woensdag 19 juni (BEA)
08.30 – 09.00 B3a (16) KOE

NIA, ROA, ENN, MBG, GRV, UNF, BAB, JOR, COO,TAP, KOE, GLI

12

09.00 – 09.30 B3b (16) GLI

NIA, ROA, ENN, MBG, GRV, UNF, BAB, JOR, COO, TAP, KOE, GLI

12

10.15 – 11.15 K3a (26) NIA

NIA, ROA, ENN, MBG, GRV, UNF, BAB, JOR, COO, TAP, KOE, GLI

12

11.15 – 12.15 K3b (25) UNF

NIA, ROA, ENN, MBG, GRV, UNF, BAB, JOR, COO, TAP, KOE, GLI

12

NIA, ROA, ENN, MBG, GRV, UNF, BAB, JOR, COO, TAP, KOE, GLI

12

09.55 – 10.15 PAUZE

12.15 – 12.45 LUNCH
12.45 – 13.45 K3c (27) UNF

Na de toetsweek zijn er geen lessen volgens het reguliere rooster, maar komen de leerlingen nog wel op
school voor het volgende:
Week 24 juni t/m 28 juni
Dit is de laatste mogelijkheid om nog gemiste toetsen in te halen. De leerling maakt hiervoor een
afspraak met de betreffende docent.
• Afsluiten vakken met handelingsdelen t/m 26 juni
Indien leerlingen nog achterstallig werk hebben voor de vakken maatschappijleer en Kunst 1 of geen
voldoende hebben om een van deze vakken af te kunnen sluiten, moeten zij deze activiteitenweek op
school komen om werk in te halen of extra werk te maken.
Het voldoende afsluiten van deze vakken is voorwaardelijk voor overgang naar leerjaar 4.
De leerling en de betreffende docent maken hierover een afspraak. Het werk moet z.s.m. maar uiterlijk
26 juni zijn afgerond.
•

•

Mentoren plannen LOB gesprekken

Donderdag 27 juni:
Sportdag bij de Maaslanden. Van 8.15u tot 12.30u.
De leerlingen gaan zelfstandig van en naar de Maaslanden toe.
• Info via docent
• Inschrijving via It’s learning
•

Vrijdag 28 juni:
Boeken inleveren. Aansluitend kluisje leegmaken en schoonmaken. Er volgt een aparte brief met de
overige informatie.
• Inlevertijden zijn als volgt;
o 9.30-9.45 B3A
o 10.15-10.30 B3B+ K3A
o 10.30-10.45 K3B+K3C
•

Woensdag 26 juni:
• Inzage toetsen van de toetsweek.
Basis 3 9.00u tot 9.30u, kader 3 12.00u tot 12.30u
Gevonden voorwerpen.
Op vrijdag 28 juni is de laatste mogelijkheid om een gevonden voorwerp weer terug te vinden. Daarna is
dat niet meer mogelijk. (in gymzaal 1)
Rapportvergaderingen
27 juni raportvergadering 3 basis
28 juni raportvergadering 3 kader
• Week 27 1 juli t/m 6 juli
1 en 2 Juli geen leerling activiteiten. Diploma-uitreiking voor examenkandidaten.
Rapport ophalen
Op woensdag 3 juli wordt om 10.00 uur het rapport uitgereikt. Lokaalindeling staat in het dagrooster.
Aanwezigheid bij het ophalen van de rapporten is verplicht.
Rapport moet persoonlijk opgehaald worden. Dit is tevens het moment om afscheid te nemen van
klasgenoten en mentor.
Afsluitende gesprekken
Op donderdag 4 juli tussen 10.00 uur en 12.00 uur hebben ouders/verzorgers, leerlingen en mentoren
de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan ter afsluiting van het schooljaar op afspraak.
Laatste schooldag
Op vrijdag 5 juli is er een plenaire bijeenkomst voor het personeel en zal daarna de school gesloten
zijn vanwege het jaarlijkse personeelsuitje.
Indien u vragen heeft over bovenstaand, neemt u dan gerust contact op met de mentor of met
ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Willem Dijkstra & Marije Jol
Afdelingsleiders vmbo b/k bovenbouw

