Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit leerjaar 6,

Profielwerkstuk presentatieavond
We nodigen jullie van harte uit voor de profielwerkstuk presentatieavond! Op deze avond
presenteren de leerlingen van leerjaar 6 het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd en soms ook het
product dat ze gemaakt hebben aan hun ouders, klasgenoten, docenten en leerlingen uit leerjaar 5.
De presentatie telt mee voor de beoordeling. De avond vindt volgende week woensdag, 15 februari,
plaats van 18.45 tot 21.30 uur. In de bijlage vinden jullie het programma.

Planning maart/april
- In de week van 13 maart vindt de laatste schoolexamenweek plaats. Op 10 februari maken we het
rooster bekend aan de leerlingen en plaatsen we het op onze website. Tijdens de SE week zal ook de
laatste herkansingsmogelijkheid van de rekentoets gepland worden.
- Op 22 maart, na de laatste SE toets, sluiten de leerlingen het vak LO af met een feestelijk
sporttoernooi. Zij ontvangen van hun docent LO hierover binnenkort meer informatie.
- Op 6 en 7 april, en indien nodig ook op 10 april, vinden de herkansingen plaats.
- Op donderdag 13 april nodigen we alle leerlingen en hun ouders uit voor een informatieavond over
het centraal eindexamen.
- In de periode tussen 22 maart en het centraal examen maken we een aangepast rooster voor
leerjaar 6, om binnen de vaklessen gericht voor het examen te kunnen trainen.

Examentrainingen
Naast de examentrainingen die onze docenten voor hun vak geven, hebben we besloten voor de
vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde A en B externe examentrainingen aan te bieden. We
zijn op dit moment in gesprek met een aantal aanbieders van examentrainingen. De trainingen zijn in
eerste instantie bedoeld voor leerlingen die de training goed kunnen gebruiken als extra
voorbereiding op het examen, om een voldoende te halen. Volgende week ontvangen jullie meer
informatie over deze trainingen.

We hopen jullie allemaal te mogen begroeten volgende week woensdag.
Hartelijke groet,

Herbert van de Voort, Paula van Wolfswinkel en Daphne van Manen

