
 

 

Inhoud 

Maandag 15 februari, 19.30-20.30 uur: online ouderavond ................. 1 

Inhaalmoment van kijk- en luistertoetsen ........................................... 2 

Herkansingen ..................................................................................... 2 

Wijzigingen PTA periode 3 .................................................................. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 15 februari, 19.30-20.30 uur: online ouderavond  

‘Help mijn kind krijgt online les!’  

De ouderraad organiseert op 15 februari een online bijeenkomst voor ouders/verzorgers over het begeleiden 
van je kind bij online onderwijs. Wat is je rol als ouder/verzorger, hoe kun je structuur bieden en je kind 
helpen om gemotiveerd aan de slag te blijven? En tegelijkertijd: hoe houd ik het gezellig? Hoe ga je echt in 
gesprek met je kind? De bijeenkomst zal online zijn en gepresenteerd worden door jongerencoach Ellen 
Leten. Wilt u deze bijeenkomst volgen? Klik dan op maandag 15 februari a.s. op onderstaande link: 

Webinar Ellen Leten: digitale ouderavond over online onderwijs. 
 

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 

 NIEUWSBRIEF 19 – 12 FEBRUARI 2021   
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIwOGJkZWYtZTYxMC00NGVmLWFkMWMtZWY2YzBjNTI1MDEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ccc6ac-6d1b-4306-b160-96aaf239df61%22%2c%22Oid%22%3a%222c833949-ce55-4560-a699-ec106cea5d73%22%7d


 

 

Inhaalmoment van kijk- en luistertoetsen 

Het inhaalmoment voor de examenleerlingen (5 havo en 6 vwo) die een kijk- en luistertoets hebben gemist 
is: vrijdag 19 februari het 4e uur. 

 

Herkansingen 

De sluitingsdatum voor de inschrijving voor de herkansingen van periode 2 wordt verschoven naar woensdag 
3 maart uiterlijk 13.00 uur. Deze verschuiving is ontstaan omdat leerlingen vanwege Corona nog toetsen 
moeten inhalen t/m donderdag 18 februari.  
De nieuwe deadline geldt ook voor de inschrijving voor een herkansing van kijk- en luistertoetsen voor 5 havo 
en 6 vwo. Het cijfer van de kijk- en luistertoetsen zal meteen na de voorjaarsvakantie bekend zijn. Aanvragen 
van de herkansing van periode 2 en van een kijk-en luistertoets kan vanaf vrijdag 19 februari tot woensdag 3 
maart 13.00 uur. Het rooster voor de herkansingen zal tegelijk met het rooster van TE3 uiterlijk op maandag 
15 maart 16.00 uur bekend worden gemaakt.  
De herkansing van periode 2 voor alle leerjaren wordt afgenomen op woensdag 24 maart.  
 
De herkansingen van periode 1 voor de niet-examenleerlingen worden in ieder geval niet in periode 3 
afgenomen. Hiervoor wordt een geschikte datum gezocht in de vierde periode. Te zijner tijd zal aan deze 
leerlingen gevraagd worden om zich opnieuw in te tekenen voor de herkansingen van de eerste toetsweek. 
Daardoor kun je op dat moment opnieuw bekijken welke 2 vakken je uit TE1 wilt herkansen.  
 

Wijzigingen PTA periode 3 

Als gevolg van corona kunnen sommige PTA-onderdelen niet worden getoetst op de manier waarop dat begin 
van dit jaar stond beschreven in de PTA’s. Soms worden er bijvoorbeeld praktijkonderdelen geruild met 
periode 4 (voor niet-examenklassen) of geschrapt. Van belang is te weten dat je als leerling van deze wijziging 
geen nadeel ondervindt. En dat alle eindtermen van elk vak geborgd blijven. We zijn de wijzigingen aan het 
verwerken in de PTA’s. Deze zullen in de loop van volgende week zichtbaar worden op de website. Ook kan 
je vakdocent je hier natuurlijk meer over vertellen. 
  

 


