
NIEUWS AFDELING (T)HAVO/VWO
Leerjaar 1 en 2

Beste Wensen
(t)havo/vwo 1-2

Vanuit het team havo/vwo onderbouw allereerst de allerbeste wensen voor 2022!

Rapportvergaderingen 18 en 20 januari
(t)havo/vwo 1-2

As dinsdag- en donderdagmiddag zijn de rapportvergaderingen van onze klassen. Dat
betekent dat we in een verkort lesrooster (40 minuten) werken waarbij lesuur 7 vervalt.

lesuur 1: 08:30 - 09:10 uur
lesuur 2: 09:10 - 09:50 uur
pauze
lesuur 3: 10:10 - 10:50 uur
lesuur 4: 10:50 - 11:30 uur
lesuur 5: 11:30 - 12:10 uur
lesuur 6: 12:10 - 12:50 uur
lesuur 7 vervalt
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Proefwerkweek
(t)havo/vwo 1-2

De proefwerkweek kon door de lockdown helaas niet doorgaan. Dit is erg vervelend. We
weten ook dat we het nu niet voor iedereen goed kunnen doen; de ene leerling zou gebaat
zijn bij een toetsweek nu in januari en de andere is gebaat bij maatwerk per vak of het niet
meer inplannen van deze toets. We hebben gekozen voor de volgende oplossing:

In de week van 24 januari zullen de toetsen die zijn komen te vervallen alsnog gemaakt
worden.
De toetsen worden gemaakt tijdens lesuur 6 en 7 en er zal geen extra huiswerk (maakwerk
en ander leerwerk) opgegeven worden in deze week. Huiswerk dat afgemaakt kan worden
tijdens les is uiteraard wel toegestaan. Op deze manier kunnen de leerlingen zich toch
optimaal voorbereiden op de toetsen.
Hierbij het toetsschema voor de week van 24 januari:

Leerjaar 1
● Maandag 24-01: aardrijkskunde
● Dinsdag 25-01: Nederlands
● Woensdag 26-01: geschiedenis
● Donderdag 27-01: Frans en wiskunde
● Vrijdag 28-01: geen toetsen

Leerjaar  2
● Maandag 24-01: geschiedenis
● Dinsdag 25-01: Engels en Grieks
● Woensdag 26-01: wiskunde en Latijn
● Donderdag 27-01: Nederlands
● Vrijdag 28-01: natuurkunde

Ouderavond
(t)havo/vwo 1-2

Vanaf 31 januari vinden de oudergesprekken plaats met coaches en vakdocenten. Alle
gesprekken zullen telefonisch/online plaatsvinden i.v.m. met de huidige regelgeving.
In de week van 17 januari ontvangt u een inschrijfformulier via Google Forms. Hier kunt u
een gesprek aanvragen met de coach en/of vakdocenten. Om het gesprek goed te kunnen
voorbereiden, vragen wij u in dit formulier aan te geven waar het gesprek over moet gaan.
Op deze manier kan de coach/vakdocent een inschatting maken over de manier waarop het
gesprek moet plaatsvinden en hoeveel tijd hiervoor ingepland moet worden.
Na inschrijving krijgt u een bericht met daarin de definitieve tijdstippen waarop de
gesprekken zullen plaatsvinden.



Belangrijke data
(t)havo/vwo 1-2

Di. 18-01-2022 rapportvergaderingen: leerlingen lesvrij vanaf 12:50 uur
Do. 20-01-2022 rapportvergaderingen: leerlingen lesvrij vanaf 12:50 uur
Vr. 21-01-2022 rapport 2 zichtbaar in Magister
Ma. 31-01-2022 deze week oudergesprekken n.a.v. rapport 2
Ma. 31-01-2022 start Leesweek 3
Wo. 09-02-2022 Open Huis (online): leerlingen lesvrij vanaf 13:05 uur
Ma. 14-02-2022 activiteitenweek 2: info over invulling volgt
Do. 24-02-2022 leerlingen lesvrij i.v.m. studiedag
Vr. 25-02-2022 leerlingen lesvrij vanaf 13:05 uur

Ma. 28-02-2022 t/m 04-03-2022 carnavalsvakantie

Data zijn onder voorbehoud ivm de ontwikkelingen rondom het corona virus.

Met vriendelijke groet,

M. van der Giesen
Teamleider t-havo/havo/vwo, leerjaar 1 en 2


