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Docenten die lesgeven in de bovenbouw hebben het dit weekend druk. De
toetsen moeten vóór volgende week worden nagekeken om te kunnen bepalen
welke toets er over gemaakt wordt. Leerlingen uit de bovenbouw kunnen
misschien even op adem komen.
Op 22 januari zijn (bijna alle) leerlingen de hele dag vrij maar dat geldt niet voor
de docenten. Voor hen is komende woensdag ingeroosterd als ontwikkeldag.
Een dag dat je kunt werken aan zaken waar je normaal gesproken niet aan toe
komt. Voor alle duidelijkheid: wel werk gerelateerd. Periode 3 staat ook weer
voor de deur en daar moet vaak ook nog wel aan voorbereid worden. Leerlingen
uit Havo 5 moeten nog even op school komen voor de landelijke luistertoets
van Engels, die zijn die dag dus niet helemaal vrij.
In week 5 (27 t/m 31 januari) vinden de resultaatvergaderingen weer plaats en
snel daarna krijgen de leerlingen hun rapporten mee. Natuurlijk kun je als ouder
altijd contact op nemen met de mentor of een vakcollega maar wij organiseren
ook weer een contactmoment op 11 februari. Noteer al vast in je agenda.
De tijd tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie lijkt dit jaar wat korter
te zijn dan we gewend zijn. Vrijdag 14 februari is alweer de eerste dag van de
vakantie. Toch moet er in die paar weken nogal wat gebeuren zoals de Open
Dag, de dag van de talen en informatieavond.
Elk jaar wordt in het jaarrooster rekening gehouden met een eventuele
Elfstedentocht, meestal ook in deze periode maar ik ben bang dat dat ook dit
jaar weer voor niets is geweest.
Rest me iedereen, namens het team een goed weekend te wensen.
Binne Jansma
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Voor in de agenda
20 januari
21 januari
21 januari 14.00 uur
21 januari van 8:30 – 12:00
22 januari
22 januari
24 januari
29 januari
31 januari 11.50 tot 31 januari 17.00 uur
7 februari vanaf 12.30 uur
11 februari vanaf 14.00 uur

Landelijke luistertoets Frans
Landelijke luistertoets Duits
Inhalen gemiste toetsen periode 2
Wegwijsdag NHL Stenden en Hogeschool van Hall Larenstein
Landelijke luistertoets Engels
Ontwikkeldag team MHS – leerlingen vrij) behalve havo 5
Dag van de talen – klas 1 en 2 TTO
Ouderavond klas 2 mavo en havo 3
Inschrijven werktijden periode 3
Herkansing voor havo 4 en havo 5
Herkansingen voor klas 1 t/m 3

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.
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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.

Schoolbibliotheek
In lokaal 116 staat een kast met leesboeken. Leerlingen mogen boeken lenen en ook mee naar huis nemen om te
lezen. Leerlingen doen dit gelukkig ook vaak, maar de boekenkast raakt nu leeg. Het zou fijn zijn als de boeken
ook weer terugkomen. Dus: heb je nog een boek thuis liggen, zou je deze weer terug willen brengen?
Alvast bedankt.
Groeten van Alida en Liesbeth

Geef een boek cadeau
Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen opgroeien tussen de boeken.
De leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland en
Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke
organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een
prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken.
Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven!
Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel,
om cadeau te geven aan jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen op
‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken – ook de kinderen die,
om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben. Zo’n gulle gever hoeft
niet per se vader, moeder, opa of oma te zijn: ook gemeente,
school of kinderdagverblijf kan er bijvoorbeeld aan bijdragen.
En geven kan op vele manieren, bijvoorbeeld door een boek te doneren aan
een goed doel. Dit kan in verschillende boekhandels in Nederland. Kijk
onder het kopje ‘boekhandel’ bij welke boekhandels je kan doneren.
Het jeugdboek van 2020 is Koning van Katoren van Jan Terlouw!

Paracetamol
De GGD Friesland heeft de scholen in het Voortgezet Onderwijs het dringende advies gegeven de leerlingen niét
meer van paracetamol of andere pijnstillers te voor zien. Het was de gewoonte dat leerlingen zich konden melden
bij de balie als ze hoofdpijn of iets dergelijks hadden en ze dan een paracetamol kregen. We hebben besloten om
ons aan de richtlijnen van de GGD te houden en de verstrekking van pijnstillers te staken.
Mocht iemand de behoefte hebben om ze wél te willen innemen, is het zaak die zelf van huis mee te nemen.
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Wegwijsdag dinsdagochtend 21 januari 2020
Aanstaande dinsdagochtend 21 januari 2020 gaan alle havo 3 leerlingen naar de wegwijsdag. De workshops
worden gegeven op van Hall Larenstein.(adres: Agora 1, 8934 CJ Leeuwarden). De leerlingen gaan hier op
eigen gelegenheid naar toe.
Van Hall Larenstein ligt vlak bij het MCL. De school heeft twee ingangen die alle twee in dezelfde hal uitkomen.
Het maakt niet uit aan welke kant de leerlingen binnen komen We verzamelen in de hal van de hoge school
om uiterlijk 9:00. Henk en ik staan alle twee in de hal op de leerlingen te wachten. Van ons krijgen ze een
badge met daarop hun naam en de workshops die ze gaan volgen.
De wegwijsdag is om 12:15 afgelopen. Leerlingen melden zich bij Henk of bij mij af en kunnen dan op eigen
gelegenheid naar huis. Er zijn ’s middags geen lessen meer op school.
Annemarie Antonisse

Herinnering 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 enbegeleiding). De leerlingen mogen zelf kiezen welke scholen/opleidingen ze willen bezoeken (minimaal 3
verschillende opleidingen). Van dit bezoek maakt iedere leerling een verslag.

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
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