
 
 
 
 

 
 
 
 
Leiderdorp, 1 juli 2020 
 
 
Betreft: schoolexamens en laatste schoolweken 
 
 
Aan: alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van 3 Mavo 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Deze week staat in het teken van de schoolexamens. We wensen uw zoon/dochter 
veel succes met de laatste loodjes!  
Wat hierna volgt is informatie over de activiteiten van de laatste weken, maar eerst een 
wijziging in het SE1 rooster. 
 
Wijziging in SE1 rooster 
Het PTA Tekenen was tegelijkertijd ingeroosterd met de bespreking van de schoolexamens 
op donderdag 9 juli.   
We hebben daarom de tijd van het PTA tekenen op donderdag 9 juli verschoven naar de 
middag 12.45 - 14.15 uur. 
 
Projectdag  
Op woensdag 8 juli hebben we een mooie buitenactiviteit in petto. In de bijlage vindt u het 
programma.  
 
Bespreking schoolexamens 
Op donderdag 9 juli verwachten we uw zoon/dochter op school. Dan bespreken en reflecteren 
we op de gemaakte schoolexamen. In de bijlage vindt u het rooster.  
 
Opgeven herkansing 
Op vrijdag 10 juli kan uw zoon/dochter zich digitaal opgeven voor een herkansing. Mocht uw 
zoon/dochter Duits volgen, dan is daarnaast de Duits Kijk- en LuisterToets (Duits KLT) ook 
herkansbaar. Hiervoor gaat uw zoon/dochter naar Magister. Onder 'Activiteiten' kan hij/zij zich 
opgeven voor een herkansing. In de bijlage vindt u een korte beschrijving.  
 
Voorbereidingen herkansingen schoolexamens 
Ter voorbereiding op de herkansing van het schoolexamen kan uw zoon/dochter op maandag 
13 juli facultatief de les volgen. De aanwezigheid van uw zoon/dochter is niet verplicht. 
Hieronder het rooster: 
 



Maandag 13 juli 

Voorbereiding herkansing SE mavo 3 

Tijd Vak Surveillance Lokaal 

09.00-
10.30 

Aardrijkskunde kgm mm2 

Nask1 ite sc1 

Engels byt tb1 

Economie kvs mm3 

Duits wir tb2 

Nederlands dor ta1 

Biologie klk sc2 

Geschiedenis smr ta2 

Wiskunde bgw sc3 

Nask2 moa sc4 

 
Herkansing schoolexamen 
Uw zoon/dochter mag op dinsdag 14 juli één schoolexamen herkansen.  
 

Dinsdag 14 juli 

tijd wie lokaal 

09.00-10.30 

3Ma Gymzaal 

3Mb Tekenlokalen 

3Mc Sc plein 

 
Op dinsdag 14 juli informeren wij u en uw zoon/dochter of hij/zij doubleert of wordt bevorderd. 
In enkele gevallen adviseren we ander vervolgonderwijs. Wij wensen u en uw zoon/dochter 
veel succes deze laatste periode. Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard bij de mentor 
of teamleider terecht. 
 
Mede namens de mentoren, 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marcel Lensink 
Interim teamleider Mavo 
Visser 't Hooft Lyceum 
Locatie Leiderdorp 
 


