Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen theorie onderbouw (Pax vmbo)
Datum :11 juni 2019
Betreft : afsluiting schooljaar 2018/2019 Pax vmbo t1 en t2
Ref.
: GOJ/SvK/U19-180 (2.4.06)
Beste ouders/verzorgers,
Nog een aantal weken en dan zit schooljaar 2019-2020 er op. Voordat iedereen van de
zomervakantie kan gaan genieten, dienen er nog een aantal zaken te worden afgehandeld.
Maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni: proefwerkweek.
NB. er kunnen deze week ook al LOB-gesprekken gepland worden.
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Hieronder treft u het een verwijzing naar de lesstof horend bij de opgegeven toetsen.
T1/ vak
Leerstof
Ne
H6 lezen / woordenschat / taalverzorging
Bv
Het laatst behandelde hoofdstuk (per klas verschillend i.v.m. carrousel)
T1A = Landschap; T1B = Portret; T1C = Grafische Vormgeving
Ak
H4 natuurrampen Aardb., vulk., Wind + water, Shaking Sushi Les 2, 3, 4,5 PP IT’s
Learn. planner
Du
Kapitel 4 (Idiom-Redemittel-Grammatik)
Bi
H1 & H2
En
H6 (words + grammar + expressions)
wi
H 8 ( enkele leerlingen H 8 HAVO ) en deel H 9.
gs
Paragraaf 4.3, 4.6, 5.2 en 5.3 van het handboek, inclusief bijbehorende begrippen.

T2/ vak
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Leerstof
H6 lezen / woordenschat / taalverzorging
H8 Licht §1 t/m §4
Hoofdstuk Figuurstukken
H1 Franse Revolutie (Par 5 niet)
H3 wereldsteden les 2, 3 4, 5 en Powerpoint aantekeningen . Staan in planner IT’s
Learning
H8
H4 alle basisstoffen en extra basisstoffen Dat is BS 1 t/m 10.
H6 (words + grammar + expressions)
hoofdstuk 7 en 8.
Kapitel 7 + 8 (Idiom-Grammatik-Redemittel)

Afsluiting carrousellessen
Alleen voor T1C voor het vak bEO. Docent plant dit vóór 24 juni.
Niet gemaakte toetsen/werkstukken
NB. leerlingen die nog achterstanden hebben -asterisken (*) in cijferoverzicht-, dienen deze zo
spoedig mogelijk in te halen. Dit moet uiterlijk op dinsdag 25 juni!
Kluisjes
School vraagt leerlingen om hun kluis leeg en schoon te maken voor de vakantie start. Dit is omdat er
anders mogelijk onhygiënische situaties ontstaan. N.B. kluissleutels niet inleveren.
De laatste activiteitenweek van dit schooljaar.
Deze week worden er LOB-gesprekken ingepland door mentoren, er zal een onregelmatig rooster zijn
zoals u gewend bent tijdens activiteitenweken.
Maandag 24 juni: tijd voor eventuele inhaalwerken
Laatste kans inhaalwerk. Tijdens het eerste en tweede lesuur is er tijd voor het inhalen van gemiste
proefwerken.
Woensdag 26 juni: Sportdag en proefwerkinzage.
Inzage proefwerken theorie 1, 2: 11.30-12.00 uur – zie rooster t.z.t..
Sportdag klas 2 T
: ‘s middag 12.30-15.30
27 en 28 juni rapportvergaderingen.
28 juni tevens boeken inleveren
Er volgt een brief over de wijze waarop de boeken dienen te worden ingeleverd.
INLEVERROOSTER BOEKEN 2019 voor theorie onderbouw.
8.30-8.45
T1A+T1B
8.45-9.00
T1C
9.15-9.30
T2A+ T2B
9.30-9.45
T2C
(NB. Tot en met 28 juni kunnen leerlingen terecht in gymzaal 1 voor het terugkrijgen van de
gevonden voorwerpen. Na deze dag is dit niet meer mogelijk en zoekt school een alternatieve
bestemming.)
1 en 2 juli: geen leerlingenactiviteit. Diplomering.

Woensdag 3 juli om 10.00 uur, uitreiking rapport.
De lokaalindeling staat op het dagrooster. Het ophalen van het rapport is een verplichte activiteit
voor alle leerlingen. U vindt de overgangsnormen op onze website. Voor de start van het komende
schooljaar ontvangt u de benodigde informatie digitaal op de dag van de rapportuitreiking.
Donderdag 4 juli
Op afspraak afsluitende gesprekken mentoren en leerlingen/ouders/verzorgers.
Vrijdag 5 juli: School is gesloten. Deze dag wordt gebruikt voor plenaire bijeenkomsten en een
personeelsuitje.
Zomervakantie: maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019.
Ik wens u, mede namens het team, alvast een fijne vakantie!

Jacob Gommers
Afdelingsleider Pax vmbo theorie onderbouw

