Brief voor leerlingen en ouders T3.
Datum : 11 juni 2019
Betreft : einde schooljaar 2018/2019
Ref.
: KEU/SvK/U19-179-A (2.4.06)
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u een overzicht van de activiteiten in de komende weken voor leerjaar 3 Theorie.
In het kort:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 juni - Studiedag docenten. Leerlingen zijn vrij.
14 juni - Herkansing (zie bijlage en eerdere mail). Daarna les volgens dagrooster.
17 juni - start toetsweek (zie voor details pag. 3 en 4) t/m 24 juni
25 juni - Afsluiting Jazproject en inhaalmoment
26 juni - inhaalochtend en inzage toetsen toetsweek
27 juni - sportdag
28 juni - boeken inleveren
1 en 2 juli - geen activiteiten voor T3. (diplomering)
3 juli - rapportuitreiking en afsluiting schooljaar
4 juli - gelegenheid voor afsluitende gesprekken met ouder/verzorgers en leerlingen. (op
afspraak)

Vanaf 14 juni is het reguliere rooster niet meer actief. Zie dagrooster en deze informatie.
Toelichting - toetsweek 17 juni t/m 24 juni.
Het is belangrijk dat uw zoon/dochter onderstaand schema goed bekijkt en noteert.
Er zijn ook lessen ingepland. Uw zoon/dochter moet daarbij aanwezig zijn als het hem/haar betreft.
De toetsen zijn schoolexamens. Het is daarom extra belangrijk om te zorgen voor aanwezigheid, op
tijd zijn en eventuele afwezigheid met geldige reden tijdig bij ons aan te geven.
In het schema ziet u ook tijd ingepland voor het Lobgesprek. Alle leerlingen hebben een individueel
loopbaangesprek met hun mentor en kijken terug en vooruit. Dit gesprek wordt ingepland door de
mentor.
Indien uw zoon/dochter tussenuren heeft in deze toetsweek, dan is het mogelijk om te gaan
studeren op het leerplein E. Daar kan alleen gebruik van gemaakt worden als er geleerd wordt in
stilte. Pauzeren graag in de aula.
Indien uw zoon/dochter nog toetsen moet inhalen dan is het belangrijk dat hij/zij dat z.s.m. regelt
met de betreffende docent. Als een van de handelingsdelen op onvoldoende staat kan een leerling
niet over. (zie overgangsnorm op de site)

Toelichting - activiteiten 25 juni tot en met 4 juli.
Dinsdag 25 juni:
De leerlingen T3 sluiten het Jazproject af. De leerlingen zien in hun dagrooster tijd en

lokaal.

Woensdag 26 juni:
De laatste mogelijkheid om toetsen in te halen.
Inzage toetsen van de toetsweek. Zie lokalen t.z.t.
Donderdag 27 juni:
Sportdag leerjaar 3.
Het programma Theorie leerjaar 3 begint om 12.30 uur en eindigt om 15.30 uur. Plaats: Maaslanden
bij de Gouden Ham. (inschrijving via docent Lo/ItsLearning)
Vrijdag 28 juni:
Boeken inleveren en aansluitend kluisje schoonmaken/ leegmaken. Leerlingen behouden het
kluisje voor leerjaar 4.
Inleverschema:
T3A en T3B - 10.45 uur - 11.00 uur
T3C en T3D - 11.00 uur - 11.15 uur
T3E
- 11.15 uur - 11.30 uur
(zie ook mail op de site hierover)
Laatste mogelijkheid om gevonden voorwerpen weer terug te vinden. In gymzaal 1.
Donderdag 27 en 28 juni: rapportvergaderingen.
Maandag 1 juli en dinsdag 2 juli: geen leerlingenactiviteit. Wel diplomering.
Woensdag 3 juli:
10.00 uur rapportuitreiking en afsluiting schooljaar. De lokaalindeling staat op het dagrooster. Het
ophalen van het rapport is een verplichte activiteit voor alle leerlingen.
Donderdag 4 juli: op afspraak afsluitende gesprekken mentoren en leerlingen/ouders/verzorgers.
Vrijdag 5 juli: plenaire bijeenkomst voor het personeel en aansluitend jaarlijks personeelsuitje. De
school is die dag gesloten.
Voor de start van het komende schooljaar ontvangt u de benodigde informatie digitaal op de dag van
de rapportuitreiking.
Met vriendelijke groet,
Suze Tomlow

Overzicht toetsweek T3 en activiteiten juni 2019
Vrijdag 14 juni
rooster vanaf 3e uur.
Maandag 17 juni

Herkansing leerjaar 3 op 1e en 2e uur
Let op: 100 minutentoets start om 8.15 uur.
50 minuten om 9.05 uur. Lessen volgens
1e uur – Lobgesprek (op afspraak)
2e uur – Lobgesprek
2e uur – toets Lo2
3e uur – toets Ne
4e uur - toets Ec
4e en 5e uur - Lobgesprek
Inhalen toetsen op afspraak

Dinsdag 18 juni

1e uur – Lobgesprek
2e uur - Lobgesprek
2e uur– les Biologie T32
3e uur – les Biologie T31
2e uur – les Gs T31
4e uur – toets Nask2
5e uur - toets Du
Inhalen toetsen op afspraak

Woensdag 19 juni

1e uur – Lobgesprek
2e uur – Lobgesprek
2e uur – les Biologie T31
3e uur - les Biologie T32
4e uur - toets Ak
5e uur – toets Wi
6e uur – leestoets Engels T3B, T3C, T3D, T3E
Inhalen toetsen op afspraak

Donderdag 20 juni

1e uur – Lobgesprek
1e uur – toets Bio T31 en T32
2e uur – toets GS Koude Oorlog alleen voor
T31
Taaldorp
T3A – 9.15 - 10.15 uur
T3B –10.15 - 11.15
T3C –11.15 -12.15
T3D –12.45 - 13.45
T3E – 13.45- 14.45
Inhalen toetsen op afspraak

Vrijdag 21 juni

2e uur – Lobgesprek
3e uur – Lobgesprek
3e uur – toets Nask 1
4e uur – toets GS (alle clusters)
5e en 6e uur – Lobgesprek
Inhalen toetsen op afspraak

Maandag 24 juni

1e uur – Lobgesprek
2e uur – toets Kunst 2
3e uur – toets rekenen (niet voor T3A)
3e uur t/m 6e uur Lobgesprek
Inhalen toetsen afspraak

Dinsdag 25 juni

1e t/m 6e uur – Lobgesprek
1e uur start inhaalmoment Kunst 1
3e en 4e uur – afsluiting Jazproject en bbq

Woensdag 26 juni

Inhaalochtend handelingsdelen 1 t/m 4e uur
op afspraak met docent.
1e t/m 6e uur – Lobgesprek
12.00 - 12.30 uur Inzage toetsen (afwijkend van
jaarplanner)

Donderdag 27 juni

Sportdag leerjaar 3
Rapportvergadering

Vrijdag 28 juni

Rapportvergadering
Boeken inleveren

