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Van de schoolleiding 

 

De laatste info van het jaar alweer.  
 
Week 51 is op de MHS een terugkerend fenomeen. Alle onderbouwklassen zijn 
druk bezig met verschillende activiteiten, op school of daarbuiten. Klas 1 heeft 
donderavond hun eindresultaat gepresenteerd en klas 2 en 3 vrijdagmorgen.   
 
Voor een buitenstaander lijkt het soms allemaal erg chaotisch. Overal leerlingen 
die druk bezig zijn met van alles en nog wat. Er wordt gesleept met stoelen, met 
verf, karton en dan vaak gekleed in erg foute kerst truien met vreemde 
kerstmutsen op. Van dit soort projecten worden weer totaal andere zaken 
geleerd dan in de normale lessen, zaken die minstens zo belangrijk zijn.  
 
Organiseren, samenwerken, overleggen om er maar een paar te noemen.  
Leerlingen van examenklassen en de pré examenklassen hebben ondanks de 
drukte op school gewoon hun lessen. Heeft er vooral mee te maken dat de 
voorbereidingstijd voor het examen niet erg lang is en er wel wat moet 
gebeuren. 
 
Donderdagavond hebben de leerlingen van de MHS en !mpulse hopelijk een 
leuke kerstgala ter afsluiting gehad. Daarover berichten we in de volgend info.  
 
Afgelopen jaar is er een begin gemaakt om hier aan de Douwe Kalmeleane tot 
meer samenwerking te komen. Komend jaar gaan we hier mee verder met als 
doel om in de bovenbouw te samenwerking die er nu ook al is, te gaan 
intensiveren.  
 
Qua personeel zijn er geen bijzonderheden of het moet al zijn dat een paar 
collega’s woensdag niet op school konden komen door de diverse blokkades. 
Nog geen griepgolven of andere narigheid. 
 
Rest me iedereen namens het team te bedanken voor de samenwerking in het 
afgelopen jaar en natuurlijk een goede kerstvakantie gewenst. 
 
Binne Jansma 
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Voor in de agenda 

20 december t/m 7 januari  Kerstvakantie 

6 januari Leerlingen vrij 

10 januari t/m 17 januari  Toetsweken bovenbouw 

21 januari 14.00 uur  Inhalen gemiste toetsen periode 2 

21 januari 2020 van 8:30 – 12:00 Wegwijsdag NHL Stenden en Hogeschool van Hall Larenstein 

29 januari  Ouderavond klas 2 Mavo/Havo en 3 Havo 29 januari 

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

7 februari 2020 vanaf 12.30 uur Herkansing voor havo 4 en havo 5 

11 februari vanaf 14.00 uur Herkansingen voor klas 1 t/m 3 
 

 

Belangrijke informatie overgang periode 2 naar 3 

Hieronder vind je belangrijke informatie met betrekking tot herkansingen over periode 2. Daarnaast vind je 
informatie over inschrijvingen voor periode 3. Lees onderstaande goed door en vergeet dit niet! 

 

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. 
 
 
 
 
 

pj.cupweb6.nl
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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 klaarliggen. 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.  

Wegwijsdag havo 3  

Om wegwijs te worden in de meer dan 200 HBO - opleidingen organiseren NHL Stenden en Hogeschool van Hall 
Larenstein de jaarlijkse Wegwijsdag op dinsdag 21 januari 2020 van 8:30 – 12:00. 
Alle havo 3 leerlingen nemen deel aan de wegwijsdag. Informatie over de twee te volgen workshops komt na de 
kerstvakantie. 

Examentraining havo 5 

Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen hebben we de mogelijkheid gemaakt om al 
in een vroeg stadium zo intensief mogelijk met examentraining te beginnen.  We hebben de hulp ingeroepen van 
NHI, bij veel bekend als een huiswerkinstituut. Zij verzorgen voor ons die training. De training vindt uiteraard niet 
plaats tijdens de les maar in de middaguren. Deelname is in eerste instantie op basis van vrijwilligheid en 
kosteloos. Het kan wel zijn dat een bepaalde docent op grond van datgene dat hij/zij bij jou ziet je zeer dringend 
aanraadt, daar wél gebruik van te maken. In principe gaan we hier mee door tot aan het examen. Het blijkt dat 
het volgen van de examentraining heel veel ondersteuning biedt bij het uiteindelijke examen. Het geeft uiteraard 
géén garantie voor slagen maar verhoogt zeker je kansen. 
 
Je kunt je via onderstaande link inschrijven: 
https://pj.itslearning.com/LearningToolElement/ViewLearningToolElement.aspx?LearningToolElemen

tId=179277  
 
Wij houden je op de hoogte over het wat, waar en wanneer. 
 
Gjilke 

Inhaaltoetsen 

Heb je een toets gemist? Dan zet de docent een 1,1 in SOM. Je weet dan dat je de toets nog moet inhalen. Heb je 
een schoolexamen gemist? Dan wordt contact opgenomen met de examensecretaris.   
Een gemiste toets haal je in op het centrale inhaalmoment op dinsdagmiddag 14.00 uur in. Je maakt in principe de 
eerstvolgende dinsdagmiddag de inhaaltoets, in overleg met je docent kan dit afwijken maar de docent beslist 
uiteindelijk!   
 
Als je gaat inhalen schrijft je docent je in via SOM. Dit is om te voorkomen dat je meer dan één toets moet maken.  
Mis je het inhaalmoment? Dan vervalt je recht op herkansen.  
 

https://pj.itslearning.com/LearningToolElement/ViewLearningToolElement.aspx?LearningToolElementId=179277
https://pj.itslearning.com/LearningToolElement/ViewLearningToolElement.aspx?LearningToolElementId=179277
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Toetsrooster 
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Projectweek 

Tijdens de projectweek zijn er prachtige dingen gemaakt. Een korte impressie:  

https://youtu.be/uUA3W3zEKjk 

https://youtu.be/eroarVjruso 

 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/uUA3W3zEKjk
https://youtu.be/eroarVjruso


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Open jouw wereld! 
Travel Active High School Holland zoekt gastgezin voor Jorja uit Australië 

 

Heeft u nog vragen of wilt u graag wat meer informatie? 

 Neem contact met ons op: 

highschoolholland@travelactive.org 

+ 31 (0)20 737 20 62 

www.travelactive.nl  

 

mailto:highschoolholland@travelactive.org
http://www.travelactive.nl/


 Voor meer informatie of vragen neem contact met ons op: 
highschoolholland@travelactive.org of + 31 (0)20 737 20 62 

 
 

 

  

Over High School Holland 

Meer van de wereld zien zonder van huis te gaan. Het kan met het Travel Active High School Holland programma. Ook 
dit jaar komen er weer vele buitenlandse studenten van over de hele wereld naar Nederland. Via het Montessori High 
School en hun gastgezin leren ze de Nederlandse taal en cultuur kennen. U kunt het gastgezin zijn dat de student een 
warm thuis biedt en hem of haar kennis laat maken met ons prachtige land. 

Ook in januari komen er weer een aantal studenten naar Nederland, waaronder de Australische Jorja. Haar profiel 
vindt u in dit bestand. Eerst is er een oriëntatieweek waarin ze onder andere een dagje naar Amsterdam gaan, 
workshops en taaltrainingen volgen. En op zaterdag 18 januari is de Meet Your Student Day, het moment dat de 
studenten kennismaken met hun gastgezin. 

Als gastgezin krijgt u trouwens van ons een Travel Active-fiets waar de student gebruik van kan maken. Ook 
organiseert Travel Active events voor studenten en gastgezinnen! Als gastgezin zorgt u alleen voor kost en inwoning 
voor de student. Alle overige kosten zijn voor rekening van Travel Active. Hebt u vragen aan ons, bel gerust 020-737 20 
62 of kijk op www.travelactive.org/high-school-holland. 

 

mailto:highschoolholland@travelactive.org
http://www.travelactive.org/high-school-holland


 Voor meer informatie of vragen neem contact met ons op: 
highschoolholland@travelactive.org of + 31 (0)20 737 20 62 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jorja uit Australië 

Land:  

Australië 

Leeftijd bij aankomst in Nederland:  

15 jaar 

Persoonlijke eigenschappen:  

Sportief, zelfverzekerd, past zich makkelijk aan, slim, hulpvaardig en 

doelgericht 

Verblijfsperiode:  

Semester 

Hobby’s: 

Cheerleaden, netbal, zingen, turnen, kamperen en sport/tv kijken 

Bijzonderheden:  

Allergisch voor eieren, pinda’s en huisdieren die haren verliezen 

Bekijk Jorja’s volledige profiel hier 

 

15 jaar - zoekt gastgezin – vanaf januari 2020 

“Cheerleaden is erg belangrijk voor mij, ik heb al met veel 

wedstrijden meegedaan en hoop er later in door te groeien of coach 

van een team te worden.” 

mailto:highschoolholland@travelactive.org
https://www.travelactive.nl/Jorja-uit-australie


 Voor meer informatie of vragen neem contact met ons op: 
highschoolholland@travelactive.org of + 31 (0)20 737 20 62 

 
 

 

 

Ervaringen van… 

Gastgezinnen: 

 “Wij hebben in 2017 een uitwisselingsstudent uit Brazilië in ons huis opgenomen. Het is een verrijking om een student 

in huis te hebben. Wij missen zijn gezelligheid.”  

“Ons advies aan toekomstige gastgezinnen is, ga er echt open in. Heb niet te hoge verwachtingen en zo nodig je pas je 
verwachtingen (aan de situatie) aan.”  

 
 

 

Studenten: 

 
“Er zijn zo veel fietsen in Nederland! Als je boodschappen doet of gewoon vrienden bezoeken, dan ga je op de fiets, ook 
als het sneeuwt, regent of waait! “ 

“Wat ik het leukste vind aan Nederland, als een exchange student, is dat iedereen je wil helpen om land te leren 

kennen, maar ook dat ze jouw cultuur willen leren kennen.” 

Scholen: 

“Het leren kennen van elkaars achtergronden, gewoontes en schoolsystemen maakt ook dat je je eigen gebruiken of 
‘cultuur’ weer eens opnieuw bekijkt. Verfrissend, zo’n blik ‘van buiten’!” 
 
“Het is bijzonder om de buitenlandse studenten een jaar te mogen begeleiden. Je maakt van alles met ze mee. Mooie 

momenten, dieptepunten, momenten van euforie en momenten van grote frustratie. Ik denk dat ze enorm gegroeid 

zijn door hun verblijf hier en ook dat ze zichzelf beter hebben leren kennen.” 

 
 

 

mailto:highschoolholland@travelactive.org
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