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Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief voor ouders en verzorgers die wij dit jaar aan u versturen. Het is de 8e 
oudermailing en dat betekent dat we dit jaar de dubbele hoeveelheid nieuwsbrieven verstuurd 
hebben van voorgaande jaren. Dit hebben we gedaan om de communicatie met u als ouders/ 
verzorgers van onze leerlingen te verbeteren. We hoorden net iets te vaak van u: “ We wisten 
helemaal niet dat jullie die activiteit ook deden.”  We hopen dat u door deze verdubbeling van 
nieuwsbrieven beter op de hoogte was dit jaar van het reilen en zeilen op school en dat u nog 
meer dan vorige jaren hebt kunnen zien dat het Cartesius Lyceum een prachtige school is, waar 
veel gebeurt! 
 
We gaan de laatste fase van het schooljaar in en dat betekent: spanning rondom de 
examenresultaten en spanning rondom de overgang naar een volgend leerjaar. Voor veel 
leerlingen is het volkomen duidelijk dat zij overgaan maar voor enkele leerlingen is dat nog best 
spannend. Wij wensen hen, maar ook u als ouders, veel rust en zelfvertrouwen toe in deze laatste 
periode.  
 
Het is ook de periode waarin veel klassen nog een leuke activiteit met hun mentor organiseren, 
waarin nog een aantal excursies plaatsvinden en natuurlijk ook de periode van de 
diploma-uitreikingen. Er staan dus nog veel mooie dingen op het programma!  
 
Ik wens u een goede afronding van dit schooljaar toe en daarna een prettige vakantie.  
 
Sandra Niemeijer 
Rector Cartesius Lyceum 
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Oproep van de Ouderraad 
Vanuit de OR zijn we op zoek naar enthousiaste ouders, die een bijdrage willen leveren aan 
de school. De OR speelt in op zaken die spelen op school of bij ouders.  
 
Wat doet de OR?  
- in gesprek met schoolleiding namens de ouders  
- in gesprek met LR en MR  
- controle besteding vrijwillige ouderbijdrage  
 
Waar hebben we het bijvoorbeeld over gehad in het afgelopen jaar?  
- communicatie, leerlingbegeleiding, lesuitval, leerklimaat 
 
Hoe komen we in contact met ouders?  
- we hebben een ouderenquête gehouden  
- via ouderatelier  
 
Hoe vaak?  
Ongeveer 1 x per 6 weken. In de helft van de vergaderingen is een lid van de schoolleiding 
aanwezig.  
 
Interesse?  
We horen het graag!  
e-mailadres: ouderraad@cartesius.espritscholen.nl  
 

Invulling laatste schoolweken OB 
 
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. Toch staat er nog het e.e.a. te gebeuren, 
waaronder de toetsweek. Op het moment dat u deze oudermailing ontvangt, is het rooster voor de 
leerlingen in Zermelo gepubliceerd. Vanwege het aantal toetsen in klas 3 hebben we ervoor 
gekozen om de toetsweek 1 dag eerder te laten beginnen. Dus op dinsdag 18 juni i.p.v. woensdag 
19 juni. Op deze manier hebben leerlingen maximaal 2 toetsen per dag. De toetsweek voor klas 1 
en 2 begint wel gewoon op woensdag 19 juni. 
 
Na de toetsweek staat er nog een aantal leuke activiteiten op het programma. Als bijlage sturen 
wij een overzicht met de planning voor de laatste twee lesweken. Leerlingen hebben dit overzicht 
al ontvangen. Voor een aantal activiteiten krijgen leerlingen nog een bericht met meer praktische 
informatie. 
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Leerlingen die bepaalde onderdelen hebben gemist en/of nog openstaande te laat meldingen of 
absenties hebben staan, worden uitgenodigd op één van de inhaaldagen. Op deze manier willen 
we ervoor zorgen dat alle leerlingen een volledige cijferlijst hebben voordat de 
overgangsvergaderingen plaatsvinden. 
 
We wensen de leerlingen succes bij de laatste loodjes! 

Invulling laatste schoolweken BB 
 
Volgende week staat de laatste toetsweek alweer voor de deur. Na de toetsweek hebben we nog 
twee weken voordat de herkansing op 1 juli plaatsvindt. In die twee weken vinden allerlei 
verschillende activiteiten plaats. Hieronder staat een aantal van deze activiteiten uitgelicht. In het 
overzicht "indeling laatste lesweken" staat alles op een rijtje. Dit overzicht is als bijlage 
toegevoegd.  
 
In de week van 24 t/m 28 juni hebben we een alternatief rooster voor de leerlingen gemaakt. Het 
doel van dit rooster is om de leerlingen de gelegenheid te geven de herkansing van 1 juli heel 
goed voor te kunnen bereiden. Dat rooster vindt u ook als bijlage bij deze mailing.  
Bij het alternatieve rooster zit een begeleidende brief aan de leerlingen. De leerlingen hebben deze 
brief vandaag gekregen. Voor u ook goed om te kunnen lezen hoe één en ander georganiseerd 
gaat worden. 
 
Zoals u kunt zien, zijn er niet zoveel reguliere lessen meer na de toetsweek. Dat zou kunnen 
betekenen dat niet alle toetsen en herkansingen in de lessen besproken kunnen worden.  
De leerlingen moeten in dat geval zelf een afspraak maken met hun docent buiten de lessen om. 
Dat kan bijvoorbeeld via de mail. Op vrijdag 5 juli om 10.00 uur staan alle cijfers vast. Op grond 
daarvan gaan we de overgang bepalen.  
 

Rekentoets 
In de loop van dit jaar is vanuit politiek Den Haag bekend gemaakt dat de centrale rekentoets 
wordt afgeschaft voor leerlingen die volgend jaar (dus vanaf schooljaar 2019-2020) examen doen. 
De rekentoets komt daarmee dus te vervallen en wordt daarom niet langer aangeboden. Het 
behaalde cijfer van dit jaar komt ook niet meer op de eindlijst (de cijferlijst bij het diploma) en telt 
dus ook niet meer mee in de slaag-/zakregeling.  
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Sollicitatietraining in 4 havo 
Op 18 juni gaan de leerlingen van 4 havo solliciteren! Onder begeleiding van 
ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven zullen zij in rollenspellen leren waar je op kunt letten om 
een goede eerste indruk te maken en hoe je je voor kunt bereiden op een sollicitatiegesprek.  
De leerlingen hebben als voorbereiding een vacature gezocht en een sollicitatiebrief met CV 
geschreven.  

De profieldag voor 4 vwo 
Dit schooljaar geen werkweek voor 4 vwo maar een profieldag! Omdat de leerlingen al in 
november van het volgende schooljaar in 5 vwo naar Rome gaan, hebben we geen werkweek in 4 
vwo. Natuurlijk is het toch leuk om samen een reisje te maken. Vandaar dat we leuk en leerzaam 
hebben gecombineerd in een dagexcursie. De leerlingen met een N-profiel gaan op 25 juni naar 
Zeeland om bij Neeltje Jans te zien hoe het water bedwongen kan worden.  De leerlingen met een 
M-profiel gaan naar Ieper om te leren over de Eerste Wereldoorlog. 

Projectdagen Big History voor 4 vwo 
Vanaf dinsdag 18 juni t/m vrijdag 21 juni gaan onze 4 vwo-leerlingen aan het werk met hun eigen 
Big History-verhaal. In periode 3 en 4 hebben zij geleerd in de lessen Big History welke 
wetenschappelijke doorbraken voor ons van belang zijn geweest. Tijdens deze projectdagen 
kunnen de leerlingen laten zien dat wetenschap grensverleggend kan zijn en in elk geval creatief 
en kritisch denken nodig heeft.  

Overgangsvergaderingen 
In de laatste week van het schooljaar, vanaf maandag 8 juli, vinden de overgangsvergaderingen 
plaats. Voor sommige leerlingen en ook voor u als ouders is dit een spannende periode omdat zij 
niet automatisch kunnen worden bevorderd naar het volgende leerjaar. We willen u daarom graag 
goed informeren over het proces. 
 

- De cijfers van de gemaakte toetsen en opdrachten voor leerlingen van de onderbouw 
worden uiterlijk op dinsdag 2 juli bekend gemaakt. Voor leerlingen van de bovenbouw is dit 
maandag 24 juni voor de toetsen in de toetsweek en woensdag 3 juli voor de herkansingen.  

- Vanaf dinsdag 2 juli komen de plaatsingscommissies bij elkaar om de 
overgangsvergadering voor te bereiden. De plaatsingscommissie bestaat uit de mentor, de 
coördinator leerlingzaken, de conrector van een leerjaar en indien nodig/wenselijk 
aangevuld met de zorgcoördinator en de decaan. De plaatsingscommissie doet bij iedere 
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leerling een voorstel aan de overgangsvergadering en licht dit voorstel, met argumenten 
toe. De plaatsingscommissie kan hierin ook voorstellen om een leerling uit de norm te 
lichten. Dit kan worden gedaan wanneer: de cijfers daartoe aanleiding geven óf er sprake is 
van bijzondere omstandigheden die de schoolprestaties negatief hebben beïnvloed. 

- Vanaf vrijdag 5 juli vinden de overgangsvergaderingen plaats. In het overzicht belangrijke 
data en de jaaragenda op onze website is per leerjaar aangegeven op welke dag deze 
zullen plaatsvinden. Een leerling die niet kan worden bevorderd, wordt na afloop van de 
overgangsvergadering door zijn/haar mentor over het genomen besluit geïnformeerd. Het is 
daarbij goed om te weten dat doubleren geen automatisch recht is. 

- Wanneer u vindt dat de beslissing van de overgangsvergadering genomen is op 
onvolledige gegevens, dan kunt u een revisieverzoek indienen. In dat verzoek moet u 
duidelijk vermelden welke nieuwe gegevens meegewogen dienen te worden. Voordat er 
daadwerkelijk een nieuwe vergadering wordt belegd, wordt er eerst bepaald of uw verzoek 
revisie waardig is. Dat houdt in dat wordt gekeken of er inderdaad sprake is van nieuwe ter 
zake doende gegevens. De plaatsingscommissie bepaalt dit. Bij een revisie waardig 
verzoek, wordt de overgangsvergadering over gedaan en kan er een ander besluit worden 
genomen. De deadline voor het aanvragen van een revisie is woensdag 10 juli 16.00 uur. U 
hoort op woensdag van ons of uw verzoek revisiewaardig is. Op donderdag 11 juli vindt dan 
eventueel een nieuwe overgangsvergadering plaats.  

 
De volledige procedure en de bevorderingsnormen zijn beschreven in onze overgangsregeling. Dit 
document vindt u op onze website: 
https://cartesius.espritscholen.nl/home/organisatie/protocollen/bevorderingsnormen/ 

Overzicht belangrijke data voor ouders 
(juni-juli) 
Datum Activiteit 

Maandag 10 juni 2de Pinksterdag (leerlingen zijn vrij) 

Dinsdag 11 t/m maandag 
17 juni 

Toetsweek bovenbouw (havo 4, vwo 4 en vwo 5) 

Woensdag 20 t/m dinsdag 
25 juni 

Toetsweek onderbouw 

Maandag 1 juli Herkansingen bovenbouw 

Vrijdag 5 juli Overgangsvergaderingen klas 1 en 2 

Maandag 8 juli Overgangsvergaderingen klas 3 

Dinsdag 9 juli Overgangsvergaderingen klas 4 en 5V 

https://cartesius.espritscholen.nl/home/organisatie/protocollen/bevorderingsnormen/
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De volledige jaarplanning vindt u op onze site, onderaan de homepagina - jaaragenda of via deze 
link. 
 
 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=espritscholen.nl_ejjtd1fl4cmfi0g68028p2goco@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam

