
Schooljaar 2019 – 2020  
Week 04 

1 

Van de schoolleiding 

 
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari zijn door de onderwijsbonden uitgeroepen 
tot stakingsdagen. Een gedeelte van het personeel van alle vormen van 
onderwijs zal op beide of één van die dagen staken. Ook op de MHS zijn 
personeelsleden die gaan staken waardoor er op die dagen lessen zullen 
uitvallen. Het gros van de lessen gaat gewoon door en de school is gewoon 
open. Wel van belang om als leerling en ouder SOM goed in de gaten te houden 
om te weten hoe je rooster er voor die dagen uitziet. 
 
De lessen van Dieuwertje Babbonick worden al voor een gedeelte overgenomen 
en we zijn aan het werk om de overige uren ook te vervangen. Gaat hopelijk 
volgende week lukken. 
 
Voor havo 5 is (hopelijk) de laatste periode van hun tijd op de MHS 
aangebroken. De komende weken zullen helemaal in het teken staan van de 
voorbereiding op hun eindexamen. Het lijkt misschien nog erg ver weg maar 
schijnt bedriegt.  
 
Na de voorjaarsvakantie krijgen de leerlingen van havo 5 de kans om extra hulp 
te krijgen door collega’s van NHI studiebegeleiding. Zij verzorgen dan elke dag 
in de week examentraining. Daarover meer nieuws in de volgende info.  
 
Rest me jullie namens het team een goed weekend te wensen, 
 
Binne  
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Voor in de agenda 

29 januari  Ouderavond klas 2 mavo en havo 3 

31 januari 11.50 tot 31 januari 17.00 uur Inschrijven werktijden periode 3 

11 februari – tijd volgt Herkansingen voor klas 1 t/m 5 
 

Arts eXpression 2020 

Op donderdag 19 maart 2020 vindt de Arts eXpression plaats in De Harmonie in Leeuwarden. Wederom in de 
grote zaal oftewel AEGON-zaal. Tijdens deze spetterende avond vol talent worden prijzen voor podiumkunst 
en beeldende kunst uitgereikt. Het thema van dit jaar is: “Letteren”. Elke locatie van Piter Jelles toont een act 
op het podium! Er zullen toneelstukken te zien zij, dans acts en muziek zal ten horen worden gebracht en nog 
veel meer dingen! Nieuwsgierig hoe het vorig jaar er uit zag?  
https://www.youtube.com/watch?v=w-w0JaaWLb4 
 
Kaartverkoop Arts eXpression gestart 
De kaartverkoop voor de Arts eXpression is gestart.  
Voor de grote avond in De Harmonie op 19 maart kun je dus nu je entreebewijzen bestellen via 
www.piterjelles.nl/artsexpression. Doe dat alvast, want op = op! 
  
Via het bestelsysteem op de website kunnen medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen kaarten 
reserveren. Hierbij is voor medewerkers de invoering van een PJ-emailadres noodzakelijk en voor leerlingen 
en ouders de invoering van het leerling -nummer. Na de digitale reservering volgt informatie op het opgegeven 
e-mailadres over het afhalen (hoe en wanneer) en betalen van de kaarten. Het afhalen en betalen van de 
kaarten moet gedaan worden bij de administratie van de eigen schoollocatie. De kaarten kosten € 2,50 per 
stuk. 

Klas 3 havo 

Beste ouders/verzorgers van leerlingen in klas 3 havo, 
 
Via deze mail laat ik u weten dat ik beginperiode 3 uw zoon/dochter heb gevraagd een Duits leesboek aan te 
schaffen. Het betreft hier het boek “Ich werde YouTube-Star” van Florian Buschendorff. Het is mogelijk dit 
boek als E-book of als Paperback aan te schaffen. 
 
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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w-w0JaaWLb4
http://www.piterjelles.nl/artsexpression
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Reflectieformulier 

Beste leerlingen & ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 en 2 
 
Afgelopen donderdag hebben jullie een reflectieformulier uitgedeeld gekregen.  
Zouden jullie eraan willen denken om dit formulier samen zo uitgebreid mogelijk in te vullen en maandag weer 
in te leveren bij de persoonlijke mentor? 
De mentoren kunnen deze informatie gebruiken voor de rapportvergadering.  
 
Dank jullie wel voor jullie medewerking! 
 
Met vriendelijke groeten, Nicole Hamers 

Van periode 2 naar 3 

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 dinsdag 11 februari zijn de herkansingen voor klas 1 t/m 5. De tijden volgen nog.  
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.  
  
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 klaar liggen! Twijfel je hierover? Cynthia weet of je nog mag 
herkansen.  
 

pj.cupweb6.nl

