
NIEUWS AFDELING VMBO G/T
Leerjaar 3 en 4

Corona
vmbo gt 3-4

Omdat de Corona-cijfers weer hard oplopen, doen wij een dringende oproep aan u om bij
twijfel uw zoon/dochter altijd te laten (zelf) testen.

Toetsweek
vmbo gt 3-4

Over 3 weken start de 2e toetsweek alweer. In Zermelo kunnen de leerlingen inmiddels zien
hoe hun toetsrooster eruit ziet.

Profielwerkstuk
vmbo gt 4

Inmiddels kunnen alle leerlingen in Apprentice. Dit is een programma waar ze aan hun
profielwerkstuk werken. Vorig jaar zijn we al begonnen aan het profielwerkstuk dus veel
leerlingen moeten hun werk van vorig jaar nog in Apprentice kopiëren.
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In Apprentice staan een aantal deadlines. Uiterlijk 15 oktober moet deelopdracht 1 t/m 3
ingeleverd zijn. Natuurlijk hebben veruit de meeste leerling de deadline van 15 oktober
gehaald maar er zijn altijd een aantal leerlingen die het moeilijk vindt om vooruit te plannen.

We blijven u als ouder vragen om dit proces, samen met uw zoon of dochter te bewaken.

Biologie
vmbo gt 3-4

Afgelopen 2 weken hebben we gewerkt met een noodoplossing voor biologie.
In deze noodoplossing was er 1 contactmoment voor het cluster met een eigen
biologiedocent.
Tot op heden heeft de vacature niet geleid tot geschikte/beschikbare kandidaten en ik
verwacht niet dat dit komende week anders zal zijn. Het aanbod is zeer beperkt.
Daarom hebben we deze week opnieuw gezocht naar andere interne oplossingen.
Komende week worden opnieuw een aantal lessen verzorgd door een eigen biologiedocent
en gaan we aan de slag om de week daarna alle lessen weer voorzien te hebben van een
vakdocent.
Voor de leerlingen van leerjaar 3 hebben we besloten de inhoud van het PTA aan te passen
voor SE-week 2, zodat het minder leerstof betreft.
De leerlingen van leerjaar 4 liggen goed op schema.

Belangrijke data
vmbo gt 3-4

17 t/m 24 december Toetsweek
25 dec. t/m 9 jan. Kerstvakantie

Met vriendelijke groet,

P.A.M Verberne
Teamleider theoretische leerweg


