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UITGAVES SCHOOLJAAR 2019-2020 
Uitgave 9: Donderdag 7 mei 2020 

Uitgave 10: Donderdag 4 juni 2020 

Uitgave 11: Vrijdag 10 juli 2020 

 

 

 

 

PLANNING 
Donderdag 7 mei: 

 Nieuwsbrief 9. 

Donderdag 14 mei: 

Laatste schoolexamen leerjaar 4. 

19.00 uur MR-vergadering. 

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei: 

Hemelvaart, de leerlingen zijn vrij. 

Dinsdag 26 en woensdag 27 mei: 

Herkansingen periode 3 voor leerjaar 4. 

Maandag 1 juni: 

Tweede pinksterdag, de leerlingen zijn vrij. 

Dinsdag 2 juni: 

Start “weer naar school”. 

Woensdag 3 juni: 

14.00 uur vaststellingsvergadering schoolexamen leerjaar 4. 

Donderdag 4 juni: 

Tussen 13.00 uur en 14.00 uur worden de examenkandidaten gebeld met de uitslag. 

Maandag 8 juni: 

19.30 uur ouderraadsvergadering. 

Donderdag 11 juni: 

13.30 uur ontvangst nieuwe leerlingen leerjaar 1. 

Dinsdag 16 en woensdag 17 juni: 

Resultaatsverbetertoets voor examenkandidaten om te slagen of om het resultaat te verbeteren. 

Donderdag 18 juni: 

19.00 uur MR-vergadering. 

 

 

ALGEMEEN 

http://www.terapelerharmonie.nl/agenda.htm


START SCHOOL 

Gisteren is in de persconferentie van de regering aangegeven dat de VO-scholen weer open gaan na 1 juni. Het is nog 

niet duidelijk wat dat precies gaat inhouden. De verwachting is dat we mogen starten in kleine groepen, zodat we de 

1,5 meter afstand kunnen realiseren. Dat betekent dat leerlingen in een aangepast programma naar school komen. Zo 

gauw wij duidelijkheid hebben op welke manier we voor leerjaar 1 t/m 3 het onderwijs vanaf 1 juni gestalte gaan 

geven zullen we u daarover informeren. 

 

 

 

GEBRUIK AGENDA 
Zoals u weet geven we door de omstandigheden rondom de Coronamaatregelen les langs 

de digitale weg. 

Dit heeft om aanpassingen gevraagd waarbij we gaandeweg een aantal constateringen 

gemaakt hebben waaronder de planning in de agenda’s. 

Vanuit reacties van ouders en leerlingen kwam naar voren dat onvoldoende duidelijk was 

wat er per dag per vak gedaan moet worden. 

Vanaf maandag 11 mei hebben we met het personeel de volgende afspraken gemaakt om dit te verbeteren: 

- Voor leerjaar 1 wordt het te maken werk voor elk lesmoment per dag gedeeld via de agenda van Peppels. De docent 

zal de te verwerken opdracht aangeven. 

- Voor leerjaar 2 en 3 zal het bovenstaande gelden voor de agenda in SOM. 

Wij hopen zo een beter overzicht van werkzaamheden te creëren. 

 

 

 

STUDIEDAGEN 12, 19 EN 26 MEI 
In verband met de voorbereidingen op het komende schooljaar en op de waarschijnlijke start van 2 juni is besloten om 

de docenten ontwikkeltijd en overlegtijd op school te geven. De afgelopen weken zijn door het onderwijs op afstand 

bijeenkomsten niet door kunnen gaan. We hebben besloten dat op drie dinsdagen op rij de docenten de ruimte krijgen 

om zaken voor het komende schooljaar samen voor te bereiden. Dat betekent dat voor 12, 19 en 26 mei de leerlingen 

opdrachten krijgen om die zelfstandig op die dagen tijdens de ingeroosterde momenten uit te voeren. De docenten zijn 

die dag niet beschikbaar om vragen te beantwoorden en er vinden geen meet-sessies plaats. Op de overige dagen zijn 

de docenten beschikbaar om vragen te beantwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOETSEN 

Tijdens de periode van afstandsonderwijs zijn er nagenoeg geen toetsen afgenomen. Dat betekent voor leerjaar 3 dat 

er geen toetsen afgenomen zijn uit het programma van toetsing en afsluiting, wat onderdeel uitmaakt van het examen. 

De verwachting is dat er vanuit de overheid berichtgeving gaat komen hoe we hier mee om kunnen gaan. Zo gauw 

daar duidelijkheid over is zullen we hier informatie over geven.  

De bedoeling is zeker niet, wanneer de school weer (gedeeltelijk) open is, om de leerlingen direct te confronteren met 

allerlei toetsen en toetsweken om de toetsen die vanwege het afstandsonderwijs gemist zijn zo snel mogelijk in te 

halen. Daar zullen we gepast mee omgaan.  

 

LEERJAAR 3 



 
GALA 

In verband met het feit dat we het gala dit schooljaar niet goed kunnen organiseren binnen 

de Horeca en met de 1,5 meter afstand is besloten om het gala voor dit jaar te annuleren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALA 
In verband met het feit dat we het gala dit schooljaar niet goed kunnen organiseren binnen 

de Horeca en met de 1,5 meter afstand is besloten om het gala voor dit jaar te annuleren. 

 

 
 
PLANNING 
 

Toets gemist  volgens afspraak  Docent en leerling nemen met elkaar contact op om in 

te halen.  

26 en 27 mei  Aanvang 09.00 uur  Herkansingen periode 4, alleen de toetsen die volgens 

het PTA te herkansen zijn.  

Inschrijven via mail, vanaf 18 mei  

d.hogervorst@janvanbrabant.nl.  

29 mei  11.00 uur  Alle cijfers moeten zijn ingevoerd in SOM, controle 

door vakdocenten.  

Bij onvolkomenheden nemen ouders/leerlingen 

contact op m.vankempen@janvanbrabant.nl.  

3 juni  14.00 uur  Vaststellingsvergadering door alle examinatoren, 

mentoren en schoolleiding.  

4 juni  13.00 uur – 14.00 uur  Mentoren bellen alle leerlingen om de uitslag bekend 

te maken.  

9 juni  Uiterlijk 12.00 uur  Indienen voor deelname aan de herkansingen bij 

mevrouw van Kempen.  

10 juni   Planning van de vakken voor de herkansingen wordt 

bekend gemaakt.  

16 en 17 juni  09.00 uur – 11.00 uur  Resultaatverbeteringstoetsen (herkansingen). 

26 juni  14.00 uur - 15.00 uur  Vaststellingsvergadering herkansingen. 

Uitslag naar leerlingen. 

2 juli   Diploma uitreiking, nadere informatie volgt. 

6 juli   Boeken inleveren. 

 

LEERJAAR 4 


