Arnhem, 03 maart 2018

Betreft: schoolweken na toetsweek 4 op weg naar examen

Beste ouders of verzorgers,
Met deze brief willen wij u graag informeren over de periode van na toetsweek 4 tot het
eindexamen. De lessen gaan voor alle examenleerlingen door tot en met vrijdag 13 april. Dit is een
belangrijke periode die nog veel invloed heeft op de cijfers. Per week ziet het er als volgt uit:
Week 12 vanaf 19 maart: Reguliere lessen (inclusief KWT) met onder meer examenvoorbereiding.
Week 13 vanaf 26 maart: Regulier lessen (inclusief KWT) door de excursies in andere jaren is er een
aangepast rooster. Deze week kunnen de leerlingen zich inschrijven voor de laatste herkansingen.
Tevens is dan de tweede ronde voor de presentaties van de profielwerkstukken.
Week 14 vanaf 3 april: SE-herkansingen geen lessen of kwt.
Week 15 vanaf 9 april: Reguliere lessen (inclusief KWT) met examentraining.
Week 16 vanaf 16 april: Aanwezigheid wordt per leerling bepaald door de docent afhankelijk van je
cijfers en voortgang. Deze week vindt ook de cijfercontrole plaats van de SE’s (zie achterzijde).
Week 17 vanaf 23 april: Gericht oefenen met examens in grote blokken.
Bij de examenvoorbereiding maken we ook gebruik van de eindexamensite van VO-content.
Leerlingen kunnen dan (ook thuis) heel gericht oefenen met de onderdelen waar ze nog de meeste
moeite mee hebben. Meer informatie vindt u hier: https://www.vo-content.nl/leermateriaal/eindexamensitenl/
Op vrijdag 27 april start de meivakantie. Direct na de vakantie, vanaf maandag 14 mei, starten de
eindexamens. Via deze link vindt u het examenrooster: https://www.examenblad.nl/examenrooster/2018?p=2&t=1;2
De laatste loodjes zijn zwaar. Juist daarom vragen we u om thuis de juiste steun te geven en er ook
op toe te zien dat uw zoon of dochter aanwezig is op school. Daarnaast geven we het advies om
andere verplichtingen (bijvoorbeeld werk) in deze periode op een laag pitje te zetten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De afdelingsleiders bovenbouw
Charles de Heusden
Klaas Bergers

Controle cijferlijsten schoolexamen dinsdag 17 april
4A 12:45 uur
4B 13:30 uur
4C 14:15 uur
4D 15:00 uur
5A 12:45 uur
5B 13:35 uur
5C 14:25 uur

