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Van de schoolleiding 

Voor de leerlingen uit 4 en 5 Havo en 3 Mavo is de eerste horde van dit jaar 
genomen, de toets week ligt achter ons. Nu maar hopen dat de resultaten naar 
wens zijn. Voor de docenten begint nu het nakijkwerk wat deze toets week 
oplevert, ook veel succes gewenst.  
Volgende week begint de nieuwe periode met uiteraard een aangepast rooster. 
Voor sommigen zal het veel verschil maken met de vorige periode, voor 
anderen is rooster het bijna identiek als die van de eerste periode.  
Het lijkt of het schooljaar nog maar net begonnen is maar toch begint volgende 
week alweer de eerste voorbereidingen voor volgend cursusjaar. De leerlingen 
van de basisschool uit groep 8 worden dinsdag verwacht voor hun beleef dag 
bij ons. Een week later, de 21ste november, staat de school weer open voor de 
voorlichtingsavond voor de belangstellende ouders. Dat zal niet veel impact 
hebben op het “gewone” schoolgebeuren. 
Wat wel impact zal hebben, is de ontwikkeldag van 21 november. De werkdruk 
van de docenten staat de laatste tijd erg in de schijnwerpers maar is al veel 
langer een probleem. Om daar wat aan te doen hebben de vakbonden en de 
regering afgesproken dat de docenten een deel van hun ontwikkeltijd (nieuwe 
methodes, andere les vormen, projectontwikkeling e.d.) niet meer thuis in hun 
eigen tijd hoeven te doen maar het in plaats van lessen mag. Betekent dus dat 
er lessen zullen uitvallen en dat zorgt dan voor werkdrukverlaging. In september 
hebben we ook zo’n dag gehad en er zullen in de loop van dit jaar nog een paar 
momenten volgen. Dat betekent dus dat er die dag geen lessen zullen zijn.  
 
De resultaten van de Cito toetsen zijn ook binnen en vanaf volgende week gaan 
we leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van 
Nederlands en Rekenen selecteren en indelen bij diverse werktijden. We 
hebben met Alida de Jong en Janny Bosma prima mensen in huis die deze 
ondersteuning kunnen bieden. Dat geldt niet alleen voor de eerste klassen maar 
ook voor de andere. In veel gevallen zal het niet vrijwillig zijn, maar als er 
leerlingen zijn die zelf aangeven hier gebruik van te willen maken, kunnen ze 
dat aangeven bij hun mentor. Wie weet dat de toets resultaten van de eerste 
toets week reden zijn om daar gebruik van te maken. 
 
Rest me iedereen namens het team een goed weekend te wensen. 
Binne Jansma 
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Voor in de agenda 

12 november  Beleefmiddag groep 8 

21 november Ontwikkeldag docenten, leerlingen vrij 
 

Cito 0 toets 

De uitslag van de Cito 0 toets (klas 1) is binnen en de leerlingen krijgen deze uitslag in een gesloten envelop mee 
naar huis. In deze envelop zit tevens een ouderfolder van Cito voor informatie over de Cito-toetsen.  

Duits leesboek 

 
Beste ouders/verzorgers van leerlingen in klas 4 met Duits in hun pakket, 
 
Via deze mail laat ik u weten dat ik volgende week uw zoon/dochter zal vragen een Duits leesboek aan te schaffen. 
Het betreft hier het boek “Ich weiß alles über dich” van Thomas Feibel. 
Omdat het hier om een leesboek gaat zijn de kosten voor uw rekening, zoals vermeld staat in de schoolgids. Houd 
u rekening met een levertijd van enkele werkdagen. 
 
Het lezen van Duitse boeken is enorm belangrijk.  Als docent zal ik ze voor dit boek proberen te enthousiasmeren. 
De boektoets is een schoolexamen toets en telt dus mee voor Havo 5. De boektoets is op 19 december (week 51). 
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 
 

Reflectieformulier 

Beste ouder(s)/verzorger(s) & leerlingen, 
 
Deze week hebben alle leerlingen van klas 1 en 2 een reflectieformulier mee naar huis gekregen. Het is de bedoeling 
dat leerlingen en ouders dit formulier zo duidelijk mogelijk invullen. De formulieren moeten in week 46 ingeleverd 
worden bij de persoonlijke mentor. Mocht er een formulier zoek zijn, dan kan er een nieuw formulier opgehaald 
worden bij Nicole. 
 
Groetjes, 
Nicole Hamers  
 
 

 


