Betreft: Alternatief rooster 24 juni t/m 28 juni 2019
Beste leerlingen van 4H, 4V en 5V,
Voor de week van 24 t/m 28 juni bieden wij jullie een alternatief rooster aan. In deze week kun je dus
niet je gewone rooster volgen maar ga je naar het vak toe dat je gaat herkansen. Op die manier kun
je gericht aan het werk en kun je je vragen stellen aan je docent. Jullie kunnen je inschrijven voor het
vak, de dag en het uur/de uren waarop jij je gaat melden bij de docent. Dit mag ook bij een docent
die jij normaal niet hebt. Je hoeft je niet voor het hele blok in te schrijven, je mag ook naar een
gedeelte ervan. We verwachten dat jullie dit als een mooie kans zien om het beste uit je herkansing
te halen en dat jullie je allemaal gaan inschrijven bij het vak van je keuze. Je aanwezigheid wordt
geregistreerd.
Via een google document dat met jullie zal worden gedeeld, zullen jullie je vanaf volgende week
kunnen gaan inschrijven. Het schema zal volgende week nog een keer naar jullie opgestuurd worden
met de lokalen erbij.
Verder is het van groot belang dat jullie je toetsen van de toetsweek inzien. Door de vele activiteiten
die plaatsvinden in de weken na de toetsweek en door dit alternatieve rooster, moeten jullie zelf
initiatief nemen om een toets in te zien wanneer dit niet in een reguliere les is gelukt. Daarvoor
moeten jullie een afspraak maken met je docent via de mail. Eventueel kan er dan ook afgesproken
worden tijdens een blok in de week van 24 t/m 28 juni. De docent moet dat wel van tevoren weten,
anders heeft hij of zij misschien je werk niet bij zich.
Ook de herkansing moet ingezien worden. Daarvoor heb je alleen de week van 1 t/m 5 juli. De cijfers
van de herkansingen moeten uiterlijk op woensdag 3 juli om 19.00 uur bekend zijn. Dus in sommige
gevallen heb je alleen donderdag en vrijdag de tijd om een afspraak te maken met je docent. Vrijdag
5 juli na 10.00 uur kan het niet meer tot een cijferwijziging leiden omdat dan de cijfers vast staan. Op
donderdag 4 juli staan er nog activiteiten gepland: Voor 4 havo en 4V het Ketelhuis en voor 5V de
pws‐dag. Zorg dat je ondanks deze activiteiten toch een afspraak maakt via de mail met je docent als
je je herkansing nog wilt inzien.
Veel succes met de laatste toetsen!
En ook….. veel plezier bij alle verschillende activiteiten!
Hartelijke groet,
Annenienke Kloeze

Maandag 24 juni
1e
2e
Sk Mw. Kraakman

3e

4e

5e
6e
WiA Dhr, Van Nieuwkoop
Sk Dhr. Delcour

Na Dhr. Glebbeek
Ne Dhr. Vast
Ec/Beco Mw. Webbers

7e

Ec/Beco Dhr. Roukes

Dinsdag 25 juni; voor 4V: profieldag; voor 4H Ak; excursie
1e

2e
La Dhr.
Burgersdijk

3e

4e

5e
6e
Ne Mw. De Wit

7e

Ec/Beco Dhr. Roukes
Ne Mw. Mathijsen

Woensdag 26 juni
1e
2e
3e
4e
Ec/Beco Mw. Webbers
MAW Dhr. Boer

5e

6e
7e
WiA Mw. Kalkan
Na Dhr. Odijk

Sk Dhr.
Delcour
Ne Mw. Mathijsen
Gs Mw. Proost
Ne Mw. De Wit
Gs Mw. Folmer
Ec/Beco Dhr. Roukes
WiB Dhr. Stortelder
Ak Mw. Wilschut

Donderdag 27 juni: Sportdag
Vrijdag 28 juni; uitslag CE‐II
1e
2e
3e
Kunst Mw. Jacometti

4e
WiB Mw. Kalkan

La Dhr.
MAW Dhr. Boer
Burgersdijk
WiB Dhr. Stortelder
Ak Mw. Wilschut

5e
6e
Kunst Mw.
Na Dhr.
De Roon‐
Odijk
Hunting
WiA Dhr. Van Nieuwkoop

Sk Mw. Kraakman
Ne Dhr. Vast

Gs Mw. Proost

7e

