
 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Beste leerlingen, 

 

Leiderdorp, 15 juni 2020, 

We informeren jullie graag over een aantal belangrijke zaken die tot en met het einde van dit 

schooljaar gaan spelen. 

Terugblik lessen op school en laatste schoolweken 

Sinds twee weken komen leerlingen in klassenverband of voor maatwerk naar school. Het was 

spannend, maar gelukkig verliep alles soepel. De leerlingen kwamen via de juiste ingang de school in 

en hebben goed afstand bewaard. Het was leuk om de leerlingen weer te zien en de projecten zijn 

van start gegaan. De eerste ronde maatwerklessen zit er intussen ook op en een nieuw rooster is 

deze week ingegaan, eveneens voor twee weken. In tegenstelling tot de vorige keer nodigt voortaan 

de vakdocent de leerling uit. Na vrijdag 3 juli zijn de maatwerklessen voor vrijwel alle leerlingen 

afgerond. Een enkeling zal nog een schooltaak moeten afronden en heeft daar tot 10 juli de tijd 

voor. Op 10 juli nemen we ook definitief de beslissingen over de bevorderingen. Wanneer blijkt dat 

een leerling een voorwaardelijke bevordering krijgt, of wanneer deelname aan de zomerschool 

noodzakelijk is, neemt de mentor op maandag 13 juli contact op.  

Zomerschool 

De zomerschool vindt plaats op donderdag 16 juli, vrijdag 17 juli, vrijdag 28 augustus en maandag 31 

augustus. We hebben voor deze data gekozen om eventuele al geboekte vakanties niet in de weg te 

zitten. 

Mediatheekboeken 

De mediatheek is nog gesloten, maar boeken kunnen bij een docent worden ingeleverd tijdens een 

van de lessen op school.  

Dakpanklassen tweede leerjaar 

Komend schooljaar zal een aantal brugklasleerlingen te maken krijgen met een voorwaardelijke 

bevordering. (Zie onze eerdere berichtgeving hierover). Om hier tijdig op in te spelen, hebben we 

ervoor gekozen om in het tweede leerjaar de mogelijkheid te bieden om halverwege het schooljaar 

van niveau te wisselen zonder dat een leerling van klas moet veranderen. Dit betreft klas 2MHa en 

klas 2HVa. In klas 2MHa zal worden gewerkt en getoetst op havo niveau. In de tweede helft van het 

schooljaar zal een deel van de leerlingen in deze klas op mavo niveau het schooljaar afmaken. Deze 

leerlingen zullen vanaf periode 2 economie in plaats van Spaans volgen. 

In klas 2HVa zal worden gewerkt en getoetst op vwo niveau. In de tweede helft van het schooljaar 

zal een deel van de leerlingen op havo niveau het schooljaar afmaken. Leerlingen zullen het gehele 

jaar hetzelfde lesrooster volgen. 

  



Datumlijst einde schooljaar 

Als bijlage treft u de belangrijke data tot en met het einde van het schooljaar. Een rooster voor de 

laatste schooldagen (inleveren boeken Van Dijk en ophalen rapport) volgt nog. 

Met vriendelijke groet, 

 

Deirdre Broshka, teamleider brugklas 

Marcel Lensink, teamleider mavo a.i. 

Pieter Snaterse, teamleider havo/vwo 

 

 


