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Breukelen, 4 november 2022 
 
Betreft: Bovenbouw nieuwsbrief 04 
 
Beste leerling, ouder, verzorger, 
 
Afsluiting eerste periode en herkansingen 
De eerste lesweken zijn afgesloten met de SE-week. De resultaten hiervan zijn donderdag bekend 
geworden. Naar aanleiding van de resultaten van de SE toetsen kunnen de leerlingen zich inschrijven 
voor één herkansing. Ook een voldoende mag herkanst worden. Niet ieder vak is te herkansen. De 
leerling kan zich inschrijven via Magister. Dit kan niet met een smartphone, alleen op een laptop of 
computer. 
BELANGRIJK: Het hoogste gehaalde cijfer telt. 
Ga in Magister naar activiteiten en kies het vak waarvoor je een herkansing wilt maken.  
De inschrijving voor de herkansing sluit a.s. maandag 7 november om 12.00 uur. 
 
Op de volgende data wordt er herkanst:  
Klas B3, K3, T3 en T4 vrijdag 11 november  
LWT, B4 en K4   maandag 14 november 

 
De tijden worden gecommuniceerd via Magister.  
  
Uitwisselingsweek 
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie al op de hoogte gebracht over het uitwisselingsproject, 
waar we als school aan meedoen. In de week van 6 t/m 11 november komen er leerlingen uit 
Litouwen, Turkije, Estland, Duitsland en Servië op bezoek. Samen met leerlingen van het Broeckland 
College maken ze kennis met Nederland en het onderwijs bij ons. 
Collega’s en leerlingen zijn druk bezig geweest met de voorbereidingen.  Omdat er de hele week 
activiteiten ondernomen worden, is het lesrooster aangepast. 
 
Stage   
Van 14 t/m 18 november zijn de leerlingen van de basis- en kadergerichte leerweg op stage. De 
leerlingen van de theoretische leerweg klas 3 en 4 gaan een week later op stage. We wensen de 
leerlingen veel plezier en een goede en fijne leer-ervaring in de praktijk.  
Aan de stage is het maken van een verslag gekoppeld. Deze opdracht is te vinden in Magister ELO. 
De opdracht moet één week na de stage ingeleverd zijn. 
 
De leerlingen van klas B4 en K4 mogen op zoek naar hun 2e stagebedrijf voor de periode januari t/m 
april. De overeenkomst wordt aan de leerling uitgedeeld. 
 
Vergeet ook niet om aan het verslag van de eerste periode te werken. Deze moet na de 
Kerstvakantie ingeleverd worden. 
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Ouderavond en opleidingenmarkt voor ouder en leerling 
Op donderdag 17 november vindt de ouderavond en opleidingenmarkt plaats. U ontvangt een 
bericht om u op te geven voor de ouderavond. Dit doet u via de Magister ouderapp. Dit kan via een 
smartphone. De nadruk van deze ouderavond ligt op een gesprek met de vakdocenten. U kunt zich 
voor max. 3 gesprekken opgeven.  
 
Op de opleidingenmarkt zijn er allerlei opleidingen aanwezig waar informatie te krijgen is over de 
vervolgopleidingen. Alle leerlingen uit klas 3 en 4 maken bij het vak LOB hierover een opdracht. Voor 
deze opdracht moeten ze de opleidingenmarkt of een fysieke Open Dag van een MBO bezoeken. 
Wij hopen op een grote opkomst. 
 
Periode 2 
De periode loopt van 31 oktober tot en met 23 december. 
De SE-week begint op 14 december.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
D. Fronik afdelingsleider 3 VMBO LO 
H. La Nooy afdelingsleider 3 VMBO 
C.J. Karsemeijer afdelingsleider 4 VMBO LO 
J. Brouwer afdelingsleider 4 VMBO 


