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PLANNING 

18, 19 en 20 juni: 

 Herexamens. 

Dinsdag 19 juni: 

 Ca. 19.00 uur Jan van Brabant’s got talent in de aula van school. 

Woensdag 20 juni: 

 Meerkampdag voor leerjaar 3 met lo2 in pakket. 

Woensdag 20 en donderdag 21 juni: 

 Herkansingen laatste periode voor leerjaar 1 t/m 3 tijdens les 8 en 9. Les 9 vervalt. 

Donderdag 21 juni: 

 MR-vergadering. 

Vrijdag 22 juni: 

 Sportdag leerjaar 1 t/m 3. 

Maandag 25 juni tot en met vrijdag 29 juni: 

 Toetsweek voor leerjaar 1 t/m 3. 

Woensdag 27 juni: 

 Uitreiking certificaten Bronzen en Zilveren Awards.  

Vrijdag 29 juni: 

 Uitslag herexamen.  

Maandag 2 juli: 

 Proefwerken inzien en boeken inleveren. 

Dinsdag 3 juli: 

 Rapportvergaderingen vanaf 09.00 uur. 

Donderdag 5 juli: 

 Diploma-uitreiking voor leerjaar 4.  

Vrijdag 6 juli:  

 Ophalen rapporten en start vakantie. 

 Nieuwsbrief 12. 

Maandag 9 juli: 

 Start vakantie. 

Maandag 20 augustus: 

 Eerste schooldag na zomervakantie. 

 

 

 

 

 



EXAMENRESULTATEN 

Op woensdag 13 juni zijn de examenresultaten vastgesteld. Van de 185 examenleerlingen die deelgenomen 

hebben aan het examen zijn 161 leerlingen direct geslaagd. Een slagingspercentage van 87%. Van de 24 leerlingen 

die niet direct geslaagd zijn, zijn negen leerlingen definitief afgewezen. Voor 15 leerlingen wacht een herexamen, 

waarbij veel leerlingen een goede kans maken. We verwachten dat we na tijdvak 2 een slagingspercentage van 

ongeveer 92% behalen. Een resultaat waar we tevreden mee zijn. We wensen de herkansers veel succes op 18, 19 

of 20 juni en we hopen dat we op donderdagmiddag 5 juli ongeveer 170 diploma’s kunnen uitreiken. Dat zou 

mooi zijn.  

 

 

 

SPORTKLASMIDDAG 

Afgelopen dinsdag 12 juni stond de sportklasmiddag van leerjaar 1 op het programma. Wat een dag was dat 

zeg! We vertrokken met de bus richting de IJzeren Man in Weert om daar 

als echte waterratten  te waterskiën en te kneeboarden.  

Na 1,5 uur flink actief bezig te zijn geweest konden onze leerlingen lekker 

relaxen in het binnenbad. Een snelle roetsch van de 

glijbaan, zwemmen in het golfslagbad of razendsnel 

door de stroomversnelling kon enkele leerlingen niet 

weerhouden om nog wat extra energie erop los te 

laten.  

Al met al was het een super gezellige en sportieve 

dag!! 

 

 

 
BOEKEN INLEVEREN 
Op maandag 2 juli dienen de boeken ingeleverd te worden. Dit gebeurt in de 

nieuwe aula. Hieronder de indeling waarop de boeken ingeleverd 

dienen te worden. 

Leerjaar 4: 12.00 - 13.15 uur 

Leerjaar 1: 13.15 - 13.40 uur 

Leerjaar 2: 13.40 - 14.35 uur 

Leerjaar 3: 14.35 - 15.30 uur 

 

 

 
KANGOEROEWEDSTRIJD 2018 
Ook dit jaar hebben alle onderbouwklassen deelgenomen aan de kangoeroewedstrijd en daarnaast een aantal 

leerlingen uit de bovenbouw. 

 

De winnaars in leerjaar 1 zijn: 

1e   Frenzo Zwanenberg – 1C 

2e   Zeynep Cetinel – 1C 

3e   Nina Rodriquez Gil – 1C 

 

De winnaars in leerjaar 2 zijn: 

1e   Jaimy Willems - 2C 

2e   Len Verspeek - 2C 

3e   Noor Janssen - 2A 

  

Al deze leerlingen hadden een percentielscore van 96% of hoger wat betekent dat 96% van de leerlingen uit 

Nederland die ook in de 1e of 2e klas van het VMBO-T zitten een mindere score hadden, heel goed dus!! 

 



Verder had Ralf Bakermans uit klas 3E nog een mooie score behaald van ruim 94% en Ezri van Kilsdonk uit klas 

4B van ruim 88 %. 

  

Allen proficiat met deze mooie scores. 

  

Dick Seijkens, 

coördinator kangoeroewedstrijd. 

 
 
 
VERSLAG GALA 

Op donderdag 31 mei was het weer zover. Het gala 2018 stond voor de deur. Voor de 2e keer werd het gala 

georganiseerd in de Cacaofabriek. Een schitterende locatie waar iedereen heeft kunnen genieten van een prachtig  

feest. Vanaf 19.00 uur was de aanrijroute geopend en was het wachten op de eerste auto’s met daarin de leerlingen.  

 

Ook dit jaar hebben we veel schitterende auto’s zien passeren. Tegelijkertijd zorgt deze happening er natuurlijk 

voor dat veel ouders en familie zijn komen kijken naar dit spektakel. Om 20.30 uur waren alle leerlingen binnen 

en kon het feest eindelijk beginnen. We vonden het jammer dat een groep leerlingen het gala eerder hebben 

verlaten. Maar gelukkig hebben ook heel veel leerlingen ervoor gezorgd dat het gala een gezellig feest is 

geworden. Rond de klok van 22.30 uur was het gala ten einde en zijn alle leerlingen moe maar voldaan naar huis 

gegaan. Iedereen bedankt voor de komst en gezelligheid.  

 

 

 

INZIEN PROEFWERKEN 

Op 2 juli kunnen de leerlingen tussen 11.45 – 12.45 uur de proefwerken van de proefwerkweek inzien. Mocht je 

als leerling een toets willen inzien dan kun je dat aangeven via een e-mail bij de docent. 

 

 

 

 



 
INFORMATIE SPORTDAG LEERJAAR 1 T/M 3 

 

 

Leerjaar 1 

Op vrijdag 22 juni aanstaande staat de sportdag op het programma. De 

sportdag voor leerjaar 1 zal gehouden worden op het sportterrein van de 

Helmondse atletiek club. Het adres is Molenven 3 in Helmond. Het pro-

gramma start voor de leerlingen om 09.00 uur en zal afgelopen zijn rond 

13.00 uur. Wij verwachten de leerlingen uiterlijk om 08.45 uur op het 

sportpark. Voor deze sportdag hebben de leerlingen sportkleding nodig en 

goede loopschoenen. Deze ochtend staat dan ook in het teken van 

verschillende sporten op het gebied van atletiek. 

Wij hopen dat we samen met de leerlingen er een leuke en sportieve dag 

van gaan maken!! 

 

 
Leerjaar 2 

Voor leerjaar 2 zal de sportdag ze plaatsvinden op ons sportveld bij 

honkbalvereniging MULO. 

De leerlingen worden om 09.15 uur verwacht aanwezig te zijn. Ze 

dienen sportkleding en sportschoenen te dragen. Verder is het 

wenselijk dat de leerlingen een zwembroek en extra droge kleding 

meenemen. De sportdag duurt tot uiterlijk 13.30 uur. 

 

 
Leerjaar 3 

De jaarlijkse sportdag van leerjaar 3 zal  plaats vinden bij recreatieplas 

Berkendonk. Leerlingen gaan daar een aantal ludieke en sportieve activiteiten 

in en rond het water doen. 

Om 09.15 worden de leerlingen geacht aanwezig te zijn bij Berkendonk aan de 

kant van de Raktweg. Het programma zal tot 13.00 duren. 

Wij hebben er zin in! 

 

Met sportieve groet, 

de sectie LO. 

 

 

 

ONTVANGST NIEUWE BRUGKLASSERS 

Op donderdag 14 juni hebben we de nieuwe eerste jaars van schooljaar 2018-2019 weer ontvangen. 

Na een welkomstwoord door de heer Stevens en de bekendmaking van de klassenindeling in de aula ging ieder 

zijns weegs met de betreffende gastdocent. 

Een eerste kennismaking met elkaar door middel van enkele spelvormen had al meteen een ontspannende werking. 

Verder werd er informatie gegeven voor in de eerste week van het aankomende schooljaar en moesten de 

leerlingen “Mijn Eigen Wijzer “ invullen. 

Daarin konden ze wat meer over zichzelf ‘vertellen’ en is voor de mentoren een leuke start om het kennis-

makingsgesprek te gaan voeren. 

Tussendoor werd nog een extra rondleiding door de school gegeven en van iedereen  een pasfoto gemaakt. 

Een goede voorbereiding in een prettige sfeer om in augustus een fijne start te kunnen maken. 

 

 

 

 


