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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. 

Ouderavond klas 2 Mavo/Havo en 3 Havo 29 januari  

Op 29 januari is de ouderavond voor de ouders van klas 2A en 2B. Deze avond 
zal Cynthia van den Broeke, onze decaan voor de mavo, uitleg geven over de te 
kiezen profielen voor klas 3 mavo voor de leerlingen die doorstromen naar de 
mavo. De leerlingen die doorstromen naar de havo, hoeven nog geen keuzes te 
maken. Zij zullen komend schooljaar voorlichting krijgen over de te kiezen 
profielen voor havo 4.   
 
Op deze avond zal ook Annemarie Antonisse, decaan havo, informatie geven 
aan klas 3C en 3D over de te kiezen profielen in havo 4.  
Daarnaast zullen er presentaties zijn van docenten over de nieuwe vakken in 
Mavo 3 en Havo 4. 
 
Begin januari krijgt u een uitnodiging voor deze ouderavond. 
 
Voor vragen kunt u terecht Cynthia, Annemarie en Marret 
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 Voor in de agenda 

16 t/m 20 december Projectweek onderbouw   

21 december 2019 t/m 5 januari 2020 Kerstvakantie   
 

 

Kerstmarkt Oldenburg 

We moesten vroeg opstaan en om 8:00 verzamelen bij school. Om 8:15 vertrokken we richting Oldenburg. 
Tussen 10:30 en 11.00 kwamen we aan in Oldenburg.  
 

We liepen een klein stukje naar de bioscoop en daar gingen we de film Ballon kijken. De film ging over een 
gezin dat met een luchtballon over de grens van Oost-Duitsland naar West-Duitsland wilde vliegen. De eerste 
keer was het mislukt maar de tweede keer bouwde ze het nog steviger en beter waardoor het was gelukt.  
De film duurde tot 13:00 en daarna mochten we door Oldenburg lopen en naar de kerstmarkt. We liepen eerst 
langs een grote kerstboom en toen kon je twee winkelstraten in. Via de winkelstraten kwam je uit bij de 
kerstmarkt. Het was er heel gezellig. Er waren allemaal leuke kraampjes en er was een kerststalletje 
nagebouwd.  
 
Rond 16:15 moesten we weer verzamelen bij de bioscoop en daarna reden we weer terug naar huis. Op de 
terugweg was er een leuke sfeer want de buschauffeur had muziek op gezet en de discolampen aangezet. 
Rond 18:45 kwamen we aan bij school en was de dag voorbij. 
 
Dalia, Nicole, Simone 3A 
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