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Van de schoolleiding 

Naar het schijnt is drie koningen de laatste dag dat je iemand nog een gelukkig 
nieuwjaar zou mogen wensen. Dat was dus al op 6 januari. Ik hoop dat Caspar, 
Melchior of Balthazar het mij niet kwalijk nemen iedereen toch nog een erg 
voorspoedig 2020 te wensen.  
 
De leerlingen werden op 7 januari weer op school verwacht en de collega’s zijn 
op 6 januari al aan het werk gegaan met een scholingsbijeenkomst. Helaas 
stond in de vorige info wat tegenstrijdige informatie over deze data waardoor 
een paar leerlingen pas op woensdag weer op school kwamen. Het viel een 
collega op dat het soms lijkt of de leerlingen tijdens een vakantie helemaal niet 
uitrusten maar bijna vermoeider ná de vakantie zijn dan ervoor. Gelukkig valt 
het bij het personeel mee. 
 
Op het gebied van het personeel een aantal zaken: Yvonne Kuperus neemt met 
ingang van volgende week haar mentorleerlingen weer onder haar hoede. Haar 
vervangster Joke Posthuma heeft op een andere plaats een “vaste” baan 
kunnen vinden en begint daar volgende week. Onze dank voor haar prima werk 
en we wensen haar veel succes in haar nieuwe baan. Voor ons natuurlijk 
jammer dat ze vertrokken is maar er is gelukkig iemand bereid gevonden om de 
lessen op korte termijn over te nemen. Op 16 januari gaat Jurre Huitema de 
lessen van Yvonne dus overnemen. Carine van den Berg gaat weer steeds meer 
lessen geven, ze is weer begonnen in havo 5 en de rest volgt later. Dieuwertje 
Babonnick is ook tijdelijk uit de running en haar mentor leerlingen worden 
tijdens haar afwezigheid vanaf deze week overgenomen door Frank Kleijn. 
 
De toetsweek is vandaag begonnen voor mavo 3 en havo 4/5.  Het begint vooral 
voor havo 5 er steeds meer om te spannen. De laatste maanden voor het 
eindexamen zijn begonnen en daar waar nodig is het nu toch echt de tijd om de 
eindsprint in te zetten. Uiteraard wensen we iedereen veel succes.  
 
Het is erg belangrijk om bij verhindering door ziekte o.i.d. een leerling tijdig 
afwezig te melden. Op 22 januari staat de havo 5 de landelijke luistertoets van 
op het programma. In de jaarkalender staat die dag gepland als ontwikkeldag 
voor de docenten maar de leerlingen van havo 5 moeten dus wél om 8.45 op 
school zijn voor hun luistertoets. 
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Rest me iedereen namens het team een goed vervolg van 2020 te wensen in het algemeen en een goed 
weekend in het bijzonder 
 
Binne Jansma 

Voor in de agenda 

10 januari t/m 17 januari Toetsweek bovenbouw 

10 januari  Ontwikkelmiddag team MHS – leerlingen vrij vanaf 5e uur 

15 januari Deadline aanmelden fixusopleidingen 

21 januari Wegwijsdag havo 5 (ochtend) 

22 januari Landelijke luistertoets Havo 5 

22 januari Ontwikkeldag team MHS – leerlingen vrij (behalve havo 5) 

24 januari Dag van de talen – klas 1 en 2 TTO 
 

Van periode 2 naar 3 

Inhalen periode 2 
De toetsen van periode 2 haal je in op het inhaalmoment op 21 januari om 14.00 uur. Dit is de laatste 
mogelijkheid om toetsen van periode 2 in te halen! Moet je meer dan twee toetsen inhalen, neem dan contact 
op met je coördinator (Marret voor klas 1, 2, 3 havo, Liesbeth voor 3 mavo en Gjilke voor 4 en 5 havo). 
  
Werktijden periode 3 
Vanaf 3 februari start de nieuwe werktijdperiode. Inschrijven kan van 31 januari 11.50 uur tot 31 januari 17.00 
uur. Wanneer je je niet inschrijft, word je door het systeem ingedeeld!  
  
Je kunt in CUP zien bij hoeveel werktijden je in deze periode verwacht wordt. Wanneer je gemiddelde een 7,0 
is en je hebt geen onvoldoendes, hoef je niet naar werktijd. Als je vragen over het aantal werktijden hebt kun 
je bij je persoonlijke mentor terecht. Soms ben je al bij een werktijd ingedeeld, dit heeft je docent voor je 
gedaan. Als dit vakje blauw is, is dit een verplichte werktijd en kan je het dus niet veranderen. Heb je hier 
vragen over kan je bij de betreffende vakdocent terecht.  
  
Ps: Hoe moest je je ook alweer inschrijven…? 
Ga naar pj.cupweb6.nl  
Log in met je leerlingnummer als pincode (je kunt deze zelf veranderen, of misschien heb je dat al gedaan)  
Kies je werktijden door op het goede moment op de gewenste docent te klikken 
Heb je een verkeerde keuze gemaakt? Kies dan eerst de nieuwe werktijd, de verkeerde kun je uit je rooster 
halen door op “vz” te klikken.  
  
Herkansingen periode 2 
Op vrijdag 7 februari vanaf 12.30 uur is de herkansing voor havo 4 en havo 5 
Op dinsdag 11 februari vanaf 14.00 uur zijn de herkansingen voor klas 1 t/m 3  
Zit je in klas 1, 2 of 3 havo, dan mag je twee toetsen herkansen. 
Zit je in klas 3 mavo, 4 havo en 5 havo, dan mag je één toets herkansen. 
 
Om te mogen herkansen moet je aan door je vakdocent gestelde eisen voldoen. Het is daarom belangrijk dat 
je zodra je al je cijfers hebt (uiterlijk 23 januari om 14.00 uur) zo snel mogelijk contact opneemt met de 
docent om afspraken over je herkansing te maken. Je spreekt met je docent af wat je voor de herkansing 
moet doen en wanneer je dit klaar hebt. De afspraken leg je vast in je PvA op ItsLearning. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor het contact met je docent en je PvA, geen contact/PvA = géén herkansing! Als je je niet 
aan de afspraak hebt gehouden, hoor je dit van je vakdocent.  
  

pj.cupweb6.nl
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Als je je aan de afspraak hebt gehouden zal er een toets voor je klaar liggen. Er worden tijdens de herkansingen 
géén toetsen gekopieerd voor leerlingen waarvoor geen toets beschikbaar is (zij hebben niet aan de eisen 
voldaan). Liggen er te veel toetsen voor je klaar, dan kies je op dat moment welke toets(en) je gaat maken, de 
overige toets(en) worden door de surveillant ongemaakt weer ingenomen.  
  
Ten slotte: Als je een toets meer dan één keer gemist hebt (dus niet bij het inhaalmoment bent geweest) 
vervalt je herkansing. Je toets zal dan ook niet klaarliggen! Twijfel je hierover? Cynthia weet of je nog mag 
herkansen.  

LOB informatie voor ouders en leerlingen MAVO 3 

Vrijdag 24 januari zijn er weer open dagen bij o.a. Friesland College, ROC Friese Poort en Nordwin College. In 
Mavo 3 is het bezoeken van deze open dagen een verplicht onderdeel van LOB (Loopbaanoriëntatie en-
begeleiding). De leerlingen mogen zelf kiezen welke scholen/opleidingen ze willen bezoeken (minimaal 3 
verschillende opleidingen). Van dit bezoek maakt iedere leerling een verslag.  
 
Let op: leerlingen geven zichzelf op en gaan zelf in hun eigen tijd hier naar toe. 
 
Op de onderstaande sites staat informatie van bovenstaande scholen en of het ook nodig is je op te geven 
voor de open dag.  
 
ROC Friese Poort (open dag 13.00 - 20.30) - www.rocfriesepoort.nl 
Friesland College (open dag 14.00 - 21.00) - www.frieslandcollege.nl 
Nordwin College (open dag 15.00 - 20.30) - www.nordwincollege.nl 
 
Op woensdag 4 maart gaan MAVO 3 leerlingen gezamenlijk, onder schooltijd naar Skills the Finals in het WTC 
in Leeuwarden. O.a. LOB-experience, doe-activiteiten, vakwedstrijden, beroepen in actie en voorlichting 
vervolgstudie/beroepskeuze staan dan op het programma. Informatie: www.skillsthefinals.nl. 
Vragen?  
 

Mail dan gerust cvdbroeke@pj.nl. 
 
Vriendelijke groet, 
Cynthia 

Klas 5 met Duits in pakket 

Beste ouders/verzorgers van leerlingen in klas 5, 
 
Via deze mail laat ik u weten dat ik beginperiode 3 uw zoon/dochter zal vragen een Duits leesboek aan te 
schaffen. Het betreft hier het boek “Damals war es Friedrich” van Hans Peter Richter. 
 
Omdat het hier om een leesboek gaat zijn de kosten voor uw rekening, zoals vermeld staat in de schoolgids.  
Het lezen van Duitse boeken is enorm belangrijk voor het verbeteren van de leesvaardigheid.  Als docent zal 
ik ze voor dit boek proberen te enthousiasmeren. De boektoets is in de toetsweek (week 13). Het lezen zal 
grotendeels thuis moeten gebeuren, dus wellicht kunt u een oogje in het zeil houden en zo af en toe vragen 
hoe het met de voortgang van het lezen staat. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Madeleine Laumann 
Docente Duits 
 

http://www.rocfriesepoort.nl/
http://www.frieslandcollege.nl/
http://www.nordwincollege.nl/
http://www.skillsthefinals.nl/
mailto:cvdbroeke@pj.nl


Schooljaar 2019 – 2020  
Week 02 

4 

 
Havo 3: Wegwijsdag dinsdagochtend 21 januari 2020                   

Wat wil je later worden? Het is een vraag waar je als leerling al vroeg een antwoord op moet zien te vinden. 
Niet eenvoudig wanneer je kunt kiezen uit meer dan 200 Hbo-opleidingen. Om wegwijs te worden in dit 
oerwoud aan studiemogelijkheden organiseren NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein de jaarlijkse 
Wegwijsdag op dinsdag 21 januari 2020. Alle leerlingen van havo 3 gaan hier naartoe. Het programma ziet er 
als volgt uit:         
 

Ochtendprogramma: 
 
08:15 - 08:30   Vertrek op de fiets vanaf Montessori High School 
08:45 - 09:15   Inloop en gezamenlijke aftrap 
09:15 - 09:30   Verspreiden naar de workshoplokalen 
09:30 - 10:30   Workshop 1 
10:30 - 11:00   Wissel 
11:00 - 12:00   Workshop 2 
12:15 - Einde, naar huis 
 
Informatie over de exacte vertrektijd vanaf school volgt nog.  
 
Havo 5: Aanmelddeadline voor fixusopleidingen 
Sommige opleidingen hebben een maximum aantal opleidingsplaatsen per jaar beschikbaar, er is dan sprake 
van een numerus fixus. Als zich meer studenten aanmelden dan dat er plaatsen zijn, worden studenten 
geselecteerd middels een decentrale selectie.  
 
Opleidingen met een numerus fixus hebben een vervroegde aanmelddatum. De aanmelddeadline voor de 
fixusopleidingen is 15 januari 2020.  Afhankelijk van de opleiding en onderwijsinstelling waar je voor kiest, 
mag je je maar voor één of twee opleidingen met een numerus fixus per studiejaar aanmelden. Je kunt je 

aanmelden via www.studielink.nl.  
 
Voor het aanmelden heb je een Digid nodig. Als je nog geen Digid hebt, moet je die eerst aanvragen. Houd er 
rekening mee dat dat wel een aantal dagen kan duren. Meer informatie over de decentrale selectie en de 

aanmelding, is te vinden op www.studiekeuze123.nl/selectie. 
 

http://www.studielink.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/selectie

