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Aan: Leerlingen en ouders van de leerjaar 4 mavo 

Datum verzending: vrijdag 20 maart 
 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 

• Examenbundels 

• Inschrijving mbo en keuzebegeleidingsdag mbo-Rijnland 

• Rooster schoolexamens 

• (gedrags)regels tijdens de schoolexamens 

• Bericht van dhr. Oudshoorn m.b.t. de mondelinge examens Engels 

Examenbundels 

 

Nu de scholen dicht zijn en we de leerlingen toch de eindexamens willen laten voorbereiden 

kunnen leerlingen uit 4 mavo-examenbundels in bruikleen krijgen. 

Deze kunnen worden opgehaald bij de balie. Ik zal er zitten om deze uit te delen. 

Ze zijn maandag 23 maart na het laatste schoolexamen op te halen tussen 13.00 en 14.00. 

Met groet op afstand, 

Michiel Hendriks 

Mentor 4 Mavo 

 

Inschrijving mbo en keuzebegeleidingsdag mboRijnland 

De jaarlijkse aanmeldingstermijn voor nieuwe studenten voor is mbo is met een maand 

verlengd. Om als student toelatingsrecht te hebben tot een opleiding moeten studenten zich 

uiterlijk voor 1 mei 2020 aanmelden bij de mboschool.  Dit was 1 april 2020.  

Bericht van mboRijnland over de keuzebegeleidingsdag van 18 maart: 

In verband met de door de overheid aangeraden maatregelen, is besloten om de geplande 

voorlichtingsmomenten in maart en april te laten vervallen. Omdat hulp bij studiekeuze in 

deze fase van het keuzeproces van de leerlingen erg belangrijk is, wordt iedereen die zich al 

had aangemeld bij mbo Rijnland voor de Keuzebegeleidingsdag van 18 maart benaderd via 

de mail.  

Voor meer informatie: https://mborijnland.nl/keuzebegeleidingsdag/  

 

Schoolexamens 

Het rooster voor de schoolexamens staat inmiddels in Zermelo. Ook de mondelingen van 

dhr. Oudshoorn en mevrouw Van der Lubbe staan ingeroosterd. Hieronder nog een bericht 

van dhr. Oudshoorn. 

Maandag 23 maart: 

AK: 9.00 – 10.00 lokaal 202   NSK 2: 11.30 – 13.00 lokaal 202 

Woensdag 25 maart: 

EC: 9.00 – 10.30 lokaal 210   BI: 11.30 – 13.00 lokaal 202 

https://mborijnland.nl/keuzebegeleidingsdag/


(gedrags)regels tijdens de schoolexamens 

Aan de leerlingen van de examenklassen. 

Zoals je weet starten we maandag met de rest van de toetsweek. 

De roosters staan in Zermelo. Houd je alsjeblieft aan de RIVM-regels als je naar school 

komt: 

• Afstand houden – de lokalen zijn zo ingericht dat je ruim afstand hebt, maar doe dat 

ook in de gangen. 

• Toiletten en mogelijkheden om je handen te wassen zijn gewoon beschikbaar. 

• De kantine is gesloten – dus neem zelf iets eten/drinken mee 

• Als je meer toetsen hebt op 1 dag: je kunt in de kantine verblijven – maar ook met 

afstand tot anderen. 

• Moet je langer dan een half uur wachten: verlaat dan de school en kom later terug 

voor de tweede toets 

• Zorg op tijd in het lokaal te zijn en volg de instructies van de docent. Dus niet 

allemaal beneden in de hal wachten tot de bel gaat. 

• Als een docent vermoedt dat je toch ziekteverschijnselen hebt, dan stuurt hij je naar 

de functionaris van dienst die beslist of je wel / niet de toets kunt maken. Ga hierover 

niet in discussie. 

 Bel de absentenlijn als je niet kunt komen, dan kunnen we maatwerk-afspraken maken. 

Veel succes volgende week! 

 Namens de schoolleiding 

P. Boer, examensecretaris 

 

Bericht van dhr. Oudshoorn m.b.t. de mondelinge examens Engels 

Nu werken de meeste docenten samen in Microsoft Teams maar, ik weet niet of jullie dat 

allemaal hebben. Daarom wil ik weten wat iedereen in de klas gebruikt om te (video)bellen. 

Mochten jullie allemaal facetime gebruiken bijvoorbeeld dan pas ik me aan en gebruiken we 

dat om mondeling te doen dinsdag. 

Hoe dan ook, laat even weten in een email wat jullie voorkeur heeft. Ik wil me best 

aanpassen hoor maar ken niet alle programma's. Dus als je bijvoorbeeld dit via Skype wilt 

doen of toch via Microsoft Teams; laat het me weten dan zorg ik dat het klaarstaat dinsdag. 

 Als je een audioclip hebt gestuurd van de week (check magister als je dit niet hebt gedaan) 

dan krijg je vandaag bericht, de eersten hebben al een email gehad van mij vandaag. 

 O ja, houden zoveel mogelijk het rooster in Zermelo aan hoor! 

 Stay safe! 

Kind regards, 

Robin Oudshoorn 

 


