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Van de schoolleiding   

We wisten van tevoren dat deze week anders zou worden door de afwezigheid 
van veel docenten en dat bleek te kloppen. Sommige klassen waren zelfs een 
hele dag vrij. Gelukkig is de afwezigheid niet voor niets geweest. De leerlingen 
die in Pontedera en Sciacca zijn geweest hebben een erg mooie, interessante 
en leerzame week gehad.  
 
In de info na de vakantie wordt er verslag gedaan van deze bijzondere ervaring.  
Volgende week kan iedereen even bijkomen van de eerste acht weken van het 
schooljaar en zich weer opladen voor het tweede gedeelte. In week 45 (vanaf 4 
november) begint periode 2 en daarmee ook een ander rooster. In de week na 
de herfstvakantie lopen we het nieuwe rooster nog even door en plaatsen het 
in week 44 in SOM.  
 
Voor de bovenbouw, mavo 3, havo 4 en 5 begint de toetsweek op woensdag 30 
oktober. Het rooster is naar de betrokkenen gestuurd maar voor de zekerheid 
nog even aan deze info geplakt. Kan nooit kwaad om het tweemaal te krijgen. 
In de dagen voor de toetsen, maandag en dinsdag, heeft iedereen nog twee 
dagen gelegenheid om met lastige vragen de docenten lastig te vallen. Voor de 
onderbouw is er eigenlijk niets aan de hand, de lessen gaan gewoon door. 
 
De ziekenboeg van het personeel de MHS wordt steeds leger. Carine van den 
Berg (docent geschiedenis) gaat zich steeds beter voelen en is al even wezen 
snuffelen op school. Als het een beetje loopt zoals we hopen kan ze binnenkort 
wat vaker op school komen, eerst voor de wat kleinere klussen en op termijn 
voor de lessen. Kijkt iedereen naar uit. 
 
Het laatste weekend van oktober duurt door het terugdraaien van de zomertijd 
een uurtje langer dan de andere. Het zou toch zonde zijn als je na de vakantie 
plotseling een uur te vroeg bij een gesloten hek zou staan. 
 
Rest me jullie namens het team een goede herfstvakantie te wensen, 
 
Binne Jansma  
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Voor in de agenda 

20 oktober Maatjesdag 

21 t/m 25 oktober  Herfstvakantie 

29 oktober Cambridge certificaat uitreiking 

30 oktober Masterclass project Artcadia (zie bijlage onderaan) 
30 oktober t/m 7 november Toetsweek periode 1 voor mavo 3, havo 4 en 5 

30 t/m 31 oktober Studievoorlichting Havo 4 op NHLStenden 

12 november  Beleefmiddag groep 8 
 

Energiecampus Ekwadraat 

Beste leerlingen uit 2C & 2D en ouders, 
 
Op maandag 4 november zijn wij van 13.00u tot 15.00u welkom op de energiecampus Ekwadraat te 
Leeuwarden. 
Leerlingen zullen tijdens deze bijeenkomst informatie krijgen over duurzame energie en duurzame bouw. De 
informatie kunnen leerlingen gebruiken voor het project Artcadia. 
 
Om met zijn allen bij Ekwadraat te komen, zullen leerlingen een fiets nodig hebben.  
Om 12.45u vertrekken wij met zijn allen richting de locatie. Leerlingen mogen na afloop zelfstandig vanaf 
Ekwadraat naar huis fietsen. Leerlingen die liever weer eerst via school naar huis gaan, kunnen met de 
docenten meefietsen.  
Mochten er nog vragen zijn, dan kun je die altijd mailen naar nhamers@pj.nl.  
 
Wij hopen dat het een inspirerende en informatieve bijeenkomst wordt! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Nicole Hamers 
 

Genderdiverse toiletten 
 
Misschien heeft u in het nieuws al eens over genderdiverse toiletten gehoord. Op steeds meer plaatsen 
worden genderdiverse toiletten geopend. 

Als school willen wij hierin niet achterblijven. Ook binnen onze scholengemeenschap zijn 
er leerlingen die zich prettiger voelen bij een genderdivers toilet. Na de herfstvakantie 
zal het toilet op de tweede verdieping genderdivers zijn. Wat houdt dit in? 
Genderdiverse toiletten zijn er voor iedereen, dus man, vrouw, wanneer je twijfelt of je 
überhaupt mannelijk of vrouwelijk bent. Of wanneer je cisgender of transgender bent. 
Deze toiletten zullen voorzien zijn van een genderneutraal bordje. 
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Toetsrooster 

 

  

opleidingN33A1:O34pakketvak aantal lokaal tijdsduur Dag datum tijd Toetsnaam Vakdocent vak

mavo 3 mm3.wi 33 kule 50 wo 30-10-2019 08:30-09:20 mm3 wi ley wi

havo 4 mh4.biol 24 kule 60 wo 30-10-2019 08:30-09:30 mh4 biol ant biol

havo 4 mh4.beco 8 kule 75 wo 30-10-2019 08:30-09:45 mh4 beco ber beco

havo 5 mh5.wisb 12 tds-132 120 wo 30-10-2019 08:30-10:30 mh5 wisb hma wisb

mavo 3 mm3.ak 10 kule 45 wo 30-10-2019 10:15-11:00 mm3 ak ree ak

havo 4 mh4.ak 15 kule 90 wo 30-10-2019 10:15-11:45 mh4 ak hft ak

havo 5 mh5.netl 42 kule 60 do 31-10-2019 08:30-09:30 mh5 netl bsc netl

havo 4 mh4.netl 61 kule 60 do 31-10-2019 08:30-09:30 mh4 netl bsc netl

mavo 3 mm3.en 15 kule 45 do 31-10-2019 10:30-11:15 mm3 en gdb en

mavo 3 mm3.en -t 19 kule 45 do 31-10-2019 10:30-11:15 mm3 en -t gdb en -t

havo 4 mh4.dutl 25 kule 60 do 31-10-2019 10:30-11:30 mh4 dutl lam dutl

havo 5 mh5.fatl 8 kule 90 do 31-10-2019 10:30-12:00 mh5 fatl ang fatl

havo 5 mh5.dutl 9 kule 90 do 31-10-2019 10:30-12:00 mh5 dutl lam dutl

mavo 3 mm3.ec 23 kule 45 vr 1-11-2019 08:30-09:15 mm3 ec asm ec

havo 4 mh4.entl 61 kule 60 vr 1-11-2019 08:30-09:30 mh4 entl vik entl

havo 5 mh5.maw 21 kule 90 vr 1-11-2019 08:30-10:00 mh5 maw bur maw

mavo 3 mm3.bi 27 kule 45 vr 1-11-2019 10:30-11:15 mm3 bi bad bi

havo 5 mh5.entl 42 kule 60 vr 1-11-2019 10:30-11:30 mh5 entl vik entl

havo 4 mh4.fatl 7 kule 90 vr 1-11-2019 10:30-12:00 mh4 fatl ang fatl

havo 4 mh4.maat 61 kule 60 ma 4-11-2019 08:30-09:30 mh4 maat bur maat

havo 5 mh5.econ 28 tds-132 150 ma 4-11-2019 08:30-11:00 mh5 econ ber econ

mavo 3 mm3.nsk2 18 kule 60 ma 4-11-2019 10:30-11:30 mm3 nsk2 bad nsk2

mavo 3 mm3.ne 34 kule 45 ma 4-11-2019 12:15-13:00 mm3 ne poe vip ne

havo 4 mh4.wisa 43 kule 60 ma 4-11-2019 12:15-13:15 mh4 wisa has wisa

havo 4 mh4.wisb 16 60 ma 4-11-2019 12:15-13:15 mh4 wisb has wisb

havo 5 mh5.biol 13 kule 90 ma 4-11-2019 12:15-13:45 mh5 biol ant biol

mavo 3 mm3.fa 7 storia-219 90 ma 4-11-2019 13:45-15:15 mm3 fa ang fa

havo 4 mh4.econ 34 kule 75 di 5-11-2019 08:30-09:45 mh4 econ ber econ

havo 5 mh5.beco 9 tds-132 180 di 5-11-2019 08:30-11:30 mh5 beco ber beco

mavo 3 mm3.ma0 34 kule 60 di 5-11-2019 10:30-11:30 mm3 ma0_ab bur ma0

mavo 3 mm3.nsk1 19 kule 45 di 5-11-2019 12:15-13:00 mm3 nsk1 hni nsk1

havo 4 mh4.nat 15 kule 90 di 5-11-2019 12:15-13:45 mh4 nat hat nat

havo 5 mh5.nat 9 kule 120 di 5-11-2019 12:15-14:15 mh5 nat hat nat

havo 5 mh5.ak 13 kule 120 di 5-11-2019 12:15-14:15 mh5 ak hft ak

mavo 3 mm3.gs 7 kule 45 wo 6-11-2019 08:30-09:15 mm3 gs zor gs

havo 4 mh4.kubv 9 m108 90 wo 6-11-2019 08:30-10:00 mh4 kubv sps kubv

havo 5 mh5.wisa 30 tds-132 120 wo 6-11-2019 08:30-10:30 mh5 wisa has wisa

mavo 3 mm3.du 16 kule 45 wo 6-11-2019 10:30-11:15 mm3 du lam du

havo 4 mh4.ges 34 kule 45 wo 6-11-2019 10:30-11:15 mh4 ges pif ges

havo 4 mh4.schk 27 kule 60 wo 6-11-2019 10:30-11:30 mh4 schk dug schk

havo 5 mh5.schk 15 kule 90 wo 6-11-2019 12:15-13:45 mh5 schk dug schk

havo 5 mh5.ges 27 kule 90 wo 6-11-2019 12:15-13:45 mh5 ges pif ges
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Bijlage Masterclass bij het Nieuwe Instituut 

Op woensdag 30 oktober worden 15 leerlingen van onze school verwelkomd bij het Nieuwe Instituut te 
Rotterdam, voor een masterclass van het project Artcadia. 
De volgende leerlingen zullen tijdens deze dag meegaan: 
 

Cas Kuipers 2C 

Jimmar Lienga 2C 

Pieter Luik 2C 

Bryan Sijtsinga 2C 

Hedzer Seffinga 2C 

Kamaal Ibrahim 2D 

Niek Zaal 2D 

Ivo Christen 2D 

Sophia Stuger 2D 

Josephine Nieland 2D 

Felienne Kuiken 2D 

Fiene de Vries 2D 

Mees ten Have 2D 

Daninya Sesseler 2D 

Iris Ravelo 2D 

 
De groep wordt om 12.00u verwacht bij het Nieuwe Instituut. De leerlingen zullen eerst een lunch krijgen, 
voordat de masterclass start. Rond 15.00 u/15.30 u is de workshop afgelopen en rijden we weer richting huis.  
De exacte bustijden zullen per mail nog naar ouders en leerlingen gecommuniceerd worden, maar gezien de 
lange reistijd naar Rotterdam, kunnen leerlingen er rekening mee houden dat ze de hele dag afwezig zijn.  
 
Groetjes, 
Yvonne & Nicole 
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Bijlage open dagen MBO 

 
DATA OPENDAGEN EN INFORMATIEAVONDEN MBO 2019/2020 
 

Om vmbo-leerlingen een goede keuze te laten maken voor het vakkenpakket en 

het vervolgonderwijs, organiseren ROC Friese Poort, Friesland College en 
Nordwin College diverse voorlichtingsactiviteiten. Op deze dagen kunnen jullie 

de sfeer proeven, een kijkje nemen in de klaslokalen, demonstraties bijwonen 
en vragen stellen aan leerlingen en docenten van deze opleidingen. 
 

ROC Friese Poort  
Woensdag 13 november ’19 16.00 – 20.00 uur OPEN DAG 

Vrijdag 24 januari ’20 13.00 – 20.30 uur OPEN DAG 
Dinsdag 10 maart ’20  16.30 – 20.00 uur INFORMATIEAVOND 
Dinsdag 16 juni ’20  19.00 – 21.00 uur INFORMATIEAVOND 

 
 

Friesland College  
Woensdag  20 november ’19 14.00 – 21.00 uur OPEN DAG 
Vrijdag 24 januari ’20 14.00 – 21.00 uur OPEN DAG 

Maandag  2 maart ’20  17.00 – 19.00 uur OPEN AVOND (check tijdstip) 
Donderdag  11 juni ’20  16.00 – 18.00 uur OPEN MIDDAG 

Woensdag 12 augustus ’20  16.00 – 18.00 uur OPEN MIDDAG 
 
 

Nordwin College   
Dinsdag 19 november ’19 15.00 – 20.30 uur OPEN DAG 

Vrijdag 24 januari ’20 15.00 – 20.30 uur OPEN DAG 
Dinsdag  3 maart ’20  16.00 – 18.00 uur INFOMARKT 
Dinsdag  9 juni ’20  16.00 – 18.00 uur INFOMARKT 

 
Zie voor locaties, aanmelden en verdere informatie op de sites van bovenstaande 

MBO’s. 
 


