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11 februari 2022  

 

Extra ouderavond leerjaar 4 i.v.m. de aangepaste 
zak/slaagregeling. 
Op maandag 7 maart is er een extra ouderavond voor ouders en leerlingen van 
leerjaar 4. Ook dit jaar is de zak/slaagregeling voor het eindexamen aangepast. Op 
deze avond worden de aanpassingen uitgelegd en is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen. De ouderavond wordt gehouden in Zoom, de uitnodiging en link volgt 
later. 
Voor nu kunt u deze avond alvast reserveren in uw agenda. 

Huiswerkstilteruimte 
Tijdens de proefwerkweek is de stiltewerkruimte van dinsdag t/m vrijdag gewoon 

open, van 12.15 tot 16.00 uur. De leerlingen zal door de medewerkers van de 

stiltewerkruimte gevraagd worden welke dagen en hoe laat ze daar willen komen 

leren. Wij vragen ouders/verzorgers om dit met hun kind te bespreken. 

Ondersteuningslessen 
De ondersteuningslessen gaan in de proefwerkweek niet door. 

Toetsen inhalen 

Doordat er de afgelopen weken veel leerlingen afwezig zijn geweest moeten er nog 

veel toetsen ingehaald worden. De procedure is als volgt: 

• Leerlingen kunnen in overleg met de vakdocent zelf de toets inplannen. Wij 

vragen u als ouder om samen met uw zoon/dochter te kijken of er werk 

ingehaald moet worden. Stimuleert u vooral uw zoon/dochter om contact met 

de vakdocent op te nemen om een inhaalmoment te plannen. 

• De woensdag aansluitend op de proefwerkweek kunnen na schooltijd toetsen 

ingehaald worden. Er mogen op deze dag maximaal twee toetsen ingepland 

worden per leerling. 

• Afspraken worden in Magisteragenda gezet. 

 

Proefwerkweek/ SO-week 

• Op woensdag 16 februari start de proefwerkweek/SO-week. Alle leerlingen 

kunnen in Magister zien wat er van ze verwacht wordt. Als uw zoon/dochter 

klaar is met een toets, kan hij/zij leren voor een volgende toets, echter zonder 

laptop. Daarnaast verwachten wij dat alle leerlingen een leesboek meenemen. 

Horloges en mobiele telefoons zitten tijdens het toets-uur in de tas van de 

leerling. 

• Indien leerlingen tijdens de proefwerkweek ziek zijn of in quarantaine zitten, 

wordt de toets op een later tijdstip ingehaald. Leerlingen kunnen niet op 

afstand, vanuit huis, een toets maken. 
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Online ouderavond “Alcohol en drugs” 

Afgelopen week hebt u een uitnodiging ontvangen voor een online informatieavond 

op dinsdag 15 februari van 19.30 tot 20.30 uur over alcohol en drugs. Graag maken 

wij u hier nogmaals op attent. Het Webinar wordt verzorgd door: Jongerenwerk 

Synthese Halt Team Preventie Vincent van Gogh. Aanmelden kan via link: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9gujJF_daUWCWZ4WZqw6Gf9-

ccfeLulBsyNPG1iyABlUMkpKVEdKR1ZNUTRUVkNEVE5FNTBEVE1GUi4u&web=1&wdLOR=cA0EC714D-

80BB-48C3-A0F6-5FAAD7AFF436  

Online voorlichtingsavond vervolgopleiding 24 februari 

2022, leerjaar 3 en 4 
De voorlichtingsavond over het vervolgonderwijs van 18 november jongstleden is 

verzet naar 24 februari aanstaande. Deze avond zal online gehouden worden. Dit 

doen we in samenwerking met EduSkoel. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: 

https://elzendaalvoorlichting.nl/ 

 

Met vriendelijke groet, 

Sjaak Simons, vestigingsdirecteur 

Margriet Grutters, conrector 
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