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Voorwoord van de rector
Beste ouders/verzorgers,
Dit is alweer de derde oudermailing die u dit jaar van het Cartesius Lyceum krijgt. We hebben ons vorig jaar
voorgenomen u vaker een mailing te sturen om u op die manier beter op de hoogte te houden van wat er
reilt en zeilt op het Cartesius Lyceum. We hopen dat deze vorm van communicatie de nauwe betrekkingen
met u als ouders nog meer zal versterken!
Aanstaande donderdag 1 november hopen we velen van u te ontmoeten bij het Ouderatelier. U hebt daar
een aparte mail over gekregen, maar meer informatie vindt u ook op onze website:
https://cartesius.espritscholen.nl/home/praktisch/ouderatelier/
De afgelopen weken hebben we weer een aantal mooie evenementen gehad: een schoolfeest voor de
onderbouw en een feest voor de bovenbouw, er waren uitwisselingen (onze leerlingen gingen naar Hamburg
en we ontvingen gasten uit Bremen) en er waren culturele activiteiten. Zo bezochten de derdeklassers een
film in Het Ketelhuis en kwam theatergroep Zwerm een voorstelling spelen voor onze brugklassers over
mediawijsheid. Op 19 oktober was er bovendien de feestelijke uitreiking van de Cambridge certificaten aan
de leerlingen uit de bovenbouw die deze extra lessen hebben gevolgd en met goed gevolg hun CAEexamen hebben gedaan. De resultaten van deze leerlingen waren uitstekend!
We hebben een rapport teruggekregen van de GGD over de Gezonde School. Dit is een onderzoek dat
landelijk elk jaar onder alle tweedeklassers en vierdeklassers wordt gehouden en vragen bevat over
welbevinden, gezondheid en leefstijl. Vragen over voeding, slapen, gamen, roken maar ook over veiligheid
en stress bijvoorbeeld. Het Cartesius Lyceum scoort op veel onderdelen goed en zelfs beter dan landelijk
gemiddeld. Onze leerlingen slapen beter, voelen zich veiliger, eten beter en roken en drinken minder dan
andere leerlingen in Nederland om een paar voorbeelden te noemen.
Een punt van aandacht is voor ons wel het feit dat in de vierde klas een iets hoger percentage (7% t.o.v. 4%
landelijk) leerlingen aangeeft stress te ervaren en te piekeren, terwijl in de tweede klas daar nog geen
sprake van is. Ook al gaat het maar om een paar procent: voor ons is dit reden om hier goed naar te kijken!
We kunnen dat natuurlijk niet zonder de hulp van ouders en daarom hebben we onze begeleider passend
onderwijs (BPO) gevraagd om tijdens het ouderatelier een workshop te geven over stress en faalangst. Als
we vroeg signalen van stress kunnen herkennen, kunnen we er samen voor zorgen dat het probleem niet te
groot wordt.
In de derde klassen wordt de komende weken in dit kader de jaarlijkse vragenlijst afgenomen onder
leerlingen om erachter te komen of er sprake is van faalangst. Als er leerlingen opvallen op basis van die
vragenlijst worden die leerlingen en hun ouders geïnformeerd en wordt samen bekeken welk traject we
kunnen volgen.
Sandra Niemeijer
Rector Cartesius Lyceum
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Leerlingbesprekingen
De eerste periode van het schooljaar is alweer bijna achter de rug. Volgende week, van maandag 5 t/m
vrijdag 9 november, vindt de toetsweek voor de leerlingen van de bovenbouw plaats. De leerlingen van de
onderbouw hebben in die week les volgens het reguliere rooster.
De resultaten van de toetsweek worden uiterlijk op maandag 26 november bekend gemaakt. Van dinsdag 27
t/m vrijdag 30 november bespreken de docenten van uw zoon/dochter de voortgang tijdens de
leerlingbesprekingen. In deze dagen volgen de leerlingen een verkort lesrooster.
We werken met een zogenaamd voortschrijdend gemiddelde. Het gemiddeld eindcijfer van het schooljaar
wordt gebaseerd op alle behaalde cijfers van het desbetreffende schooljaar. Tijdens de leerlingbesprekingen
zal daarom een tussenstand worden besproken.
De mentor zal indien nodig de uitkomst van de leerlingbesprekingen met uw zoon/dochter bespreken en/of
contact met u als ouders opnemen.

Toetsweek 1 voor de bovenbouw
De leerlingen in de bovenbouw hebben in de week van 5 t/m 9 november hun eerste toetsweek van dit
schooljaar. Voor de leerlingen van 4 vwo en 4 havo is dit zelfs de allereerste toetsweek in de bovenbouw. Zij
hebben van mevrouw De Roon een mail gekregen waarin de belangrijkste zaken wat betreft de organisatie
rondom de toetsweek nog eens op een rijtje is gezet.
Voor u als ouders is het natuurlijk ook belangrijk dat u weet hoe één en ander is georganiseerd. Daarom
volgt hieronder een korte uiteenzetting van de belangrijkste punten. Voorafgaand aan het ouderatelier op
donderdag 1 november, zijn ouders van de bovenbouw van harte welkom om hun vragen aan mij te komen
stellen, mocht daar behoefte aan zijn. U heeft daar al een uitnodiging voor gekregen.

Toetsweekrooster
In de week van de toetsweek wordt een ander rooster gevolgd. Er zijn geen lessen maar alleen toetsen. Het
rooster staat in Zermelo weergegeven. Het is fijn als u samen goed in de gaten houdt wat de starttijden zijn
van de toetsen. Een vergissing is gauw gemaakt en dat geeft onnodig stress.

Wat als een leerling te laat komt?
Een leerling mag tot maximaal 30 minuten na de start van de toets worden toegelaten in het lokaal. De
leerling moet dan wel eerst een te laat briefje halen bij de balie. De eindtijd van de toets verandert niet. Er
wordt dus geen extra tijd gegeven.
Na 30 minuten wordt de leerling niet meer toegelaten. De leerling mist dan de toets. Dit is ongeacht de reden
van het te laat komen. Na 30 minuten mogen leerlingen namelijk hun werk inleveren en dan zouden ze
elkaar dus tegen kunnen komen en informatie kunnen uitwisselen.
Wilt u erop toezien dat uw kind extra op tijd van huis vertrekt om eventuele vertraging van openbaar vervoer
in te calculeren? Ook in de toetsweek moet de jas in de kluis opgeborgen worden en het is dus verstandig
daar ook tijd voor te nemen.

Wat als een leerling een toets heeft gemist?
Als een leerling een toets heeft gemist, moet de toets worden ingehaald op de dag van de herkansing. Dat is
op 5 december. Inhalen betekent dat de herkansing komt te vervallen. Ook als de toets gemist is als gevolg
van bijvoorbeeld ziekte. In geval van ziekte kan het zijn dat een leerling meerdere toetsen mist. In dat geval
worden er meerdere toetsen op de herkansingsdag geplaatst.
Een toets wordt dus twee keer aangeboden: in de toetsweek op het reguliere moment en op de
herkansings/inhaaldag. Wanneer een leerling beide momenten mist, is het schoolexamendossier niet
compleet. Dat betekent in principe dat er geen overgang kan plaatsvinden of dat deelname aan het centraal
examen niet mogelijk is. Wij gaan ervanuit dat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen een leerling op beide
momenten afwezig zal zijn. Er moet dan contact worden opgenomen met de conrector.
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Het gebruik van hulpmiddelen bij een toets
De leerlingen mogen bij sommige vakken hulpmiddelen gebruiken, zoals bijvoorbeeld het BINAS-boekje,
een rekenmachine (grafisch of gewoon), een woordenboek, etc. De leerlingen moeten dit zelf meenemen
naar school. De Bosatlas wordt door school geleverd en hoeft dus niet mee te worden genomen. Helpt u uw
kind herinneren om de toegestane hulpmiddelen mee te nemen?

Tijdverlenging
Sommige leerlingen hebben recht op tijdverlenging. Deze leerlingen moeten bij de zorg bekend zijn. De
toetsen voor deze leerlingen worden in een apart lokaal afgenomen: lokaal 1.02.
Voor een toets van 60 minuten bedraagt de tijdverlenging 10 minuten en voor een toets van 120 minuten is
de tijdverlenging 20 minuten. De leerlingen met tijdverlenging hebben al een mail ontvangen van mevrouw
De Roon. Mocht dat voor uw kind niet het geval zijn en heeft uw kind wel recht op tijdverlenging, laat uw kind
dan even contact opnemen met mevrouw De Roon.

De herkansing
Op 5 december wordt een herkansing aangeboden. De leerling kan dan kiezen uit de gemaakte toetsen in
de toetsweek, mits de toets als herkansbaar in het PTA staat aangegeven.
De leerling moet zich inschrijven voor een herkansing via Magister. De deadline daarvoor is 27 november
18.00 uur. Het beste cijfer telt.
De herkansing vervalt voor leerlingen die nog openstaande maatregelen hebben staan als gevolg van
ongeoorloofde absenties (spijbelen en te laat komen).

De examencommissie
Wanneer er iets niet goed gegaan is in de toetsweek of wanneer er een aanleiding is om een extra
inhaalmogelijkheid/herkansingsmogelijkheid aan te vragen, dan kan dit via de examencommissie. Er moet
dan binnen drie dagen na het voorval of drie dagen na het terugkrijgen van het cijfer, een mail gestuurd
worden aan de conrector.
Goed om te weten is dat een extra herkansing aanvragen als gevolg van ziekte tijdens de toetsweek geen
zin heeft. Het inhalen gaat dan altijd ten koste van een herkansing.

Tenslotte…
Het Examenreglement Esprit Scholen aangevuld met het PTA-reglement Cartesius Lyceum geven alle
bepalingen rondom schoolexamen en eindexamen. U vindt deze documenten op onze site onder
Protocollen. Wij wensen de leerlingen allemaal heel veel succes!

Huiswerk en toetsplanning onderbouw
Tijdens de informatieavonden hebben we het opgeven van huiswerk en toetsen in de onderbouw met u
besproken. Via deze weg willen wij u nogmaals informeren over de gemaakte afspraken.
-

-

Voor elk vak staat een studiewijzer in Magister. In de studiewijzer is de planning voor een onderwerp
of hoofdstuk aangegeven. Inmiddels is het ook voor mentoren mogelijk om de studiewijzers van alle
vakken van hun klas in te zien.
Huiswerk (en dus ook toetsen) wordt aan het einde van de les opgegeven en op het bord
geschreven. Aan leerlingen wordt door de docenten gevraagd om dit in hun agenda over te nemen.
Voor elke klas is een gedeeld document gemaakt waarin door docenten van de desbetreffende klas
de toetsen worden gepland. Op deze manier willen we voorkomen dat leerlingen teveel toetsen op
één dag of in een week moeten maken (een goede spreiding van toetsen en dus werkdruk). Dit
document is niet inzichtelijk voor leerlingen.

We hopen dat leerlingen hierdoor zicht hebben op de verwachte lesstof en een gevoel van eigenaarschap
over hun leerproces zullen ervaren. Mocht u merken dat deze afspraken niet voldoende worden nageleefd,
neemt u dan gerust contact op met de mentor.
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Start profielkeuzetraject klas 3
Voor de leerlingen van klas 3 breekt er een belangrijke periode aan. In de komende maanden gaan zij,
onder begeleiding van hun mentor en de decanen, intensief aan de slag met de profielkeuze (het
vakkenpakket). Het is voor leerlingen een leuk, maar soms ook lastig, proces. Leerlingen moeten immers
behoorlijk wat vragen beantwoorden: Wat past bij mij? Waar ben ik goed in? Welk profiel sluit het beste aan
bij mijn vervolgopleiding? Welke vakken wil ik dan vanaf het 4de leerjaar volgen?
Leerlingen en ook de mentoren kunnen uw steun en hulp daarbij goed gebruiken. Daarom willen wij u aan
het begin van dit traject informeren over de mogelijkheden en het verloop van het profielkeuzetraject. Op
maandag 19 november organiseren we daarom een informatieavond voor de ouders. De ouders van klas 3
hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Nogmaals, van harte welkom!

Oudercontactmiddag/-avond 11 december
Op dinsdag 11 december 2018 organiseren we een oudercontactmiddag/-avond. Op de
oudercontactmiddag/-avond kunt u in gesprek gaan met één of meerdere docenten van uw kind(eren). Dit
moment is niet bedoeld om met de mentor van uw kind in gesprek te gaan. Een gesprek duurt 10 minuten.
In de laatste week van november ontvangt u een mail met meer informatie.

Overzicht belangrijke data voor ouders (november ‘18 - januari ‘19)
Datum

Activiteit

Donderdag 1 november

Ouderatelier (aanvang 19.30 uur)

Maandag 19 november

Profielkeuzeavond klas 3 (aanvang 19.30 uur)

Dinsdag 27 t/m vrijdag 30
november

Leerlingbesprekingen, leerlingen volgen een verkort lesrooster

Dinsdag 11 december

Oudercontactavond (10-minuten gesprekken)

Donderdag 20 december

Kerstgala voor alle leerlingen en medewerkers: 15.30 - 19.30 uur in de
Melkweg

Vrijdag 21 december

Studiedag, leerlingen hebben geen les

Maandag 24 december t/m
vrijdag 4 januari

Kerstvakantie

Maandag 7 januari

Studiedag, leerlingen hebben geen les

Woensdag 16 januari

Open Dag, leerlingen volgen een verkort lesrooster t/m het 4de uur (11.45
uur)

De volledige jaarplanning vindt u op onze site, onderaan de homepagina - agenda.
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