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Examenzaken 

Planning vanaf 17 mei tot zomervakantie 

Volgende week, donderdag 1 april, krijgen alle examenleerlingen (5havo en 6vwo) een brief waarin de 
planning vanaf 17 mei tot de zomervakantie duidelijk wordt.  

Planning 6 april tot 12 mei 

Na toetsweek 3 kunnen de reguliere C- en K-uren gebruikt worden voor de voorbereiding op het aanstaand 
centraal examen. Je schrijft je voor de K-uren op de gebruikelijke manier in.  

Voor de vakken Nederlands en wiskunde is een apart blok gepland om examens te oefenen: 

dinsdag 13 april,  1e en 2e uur:  examensessie havo Nederlands voor alle 5havo-leerlingen. 
Deelname is verplicht. De overige leerlingen zijn dan thuis en 
komen vanaf het 3e uur op school.  

donderdag 15 april,  1e en 2e uur:  examensessie vwo Nederlands voor alle 6vwo-leerlingen. 
Deelname is verplicht. De overige leerlingen zijn dan thuis en 
komen vanaf het 3e uur op school.  

dinsdag 11 mei,  1e en 2e uur:  examensessie havo wiskunde (op inschrijving).  

dinsdag 11 mei,  8e en 9e uur:  examensessie vwo wiskunde (op inschrijving). 

 

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 

 NIEUWSBRIEF 24 – 26 MAART 2021   
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Een aantal examenleerlingen heeft zich opgegeven voor de trainingen 'omgaan met stress' of 'plannen en 
organiseren'. Deze trainingen zullen ook tijdens K-uren of aan het eind van de dag plaatsvinden. Je ontvangt 
daarvoor een uitnodiging via de mail.  

K-uren alle klassen 

De K-uren beginnen weer vanaf dinsdag 6 april. De K-uren zijn verplicht voor de dagen dat je op school bent. 
Je schrijft je dus weer in vanaf donderdag 1 april voor de K-uren van de week erna. Kijk goed voor welke K-
uren/dagen je je inschrijft (omdat je op school les hebt) en voor welke niet, (omdat je online les hebt). 

Omdat er op 13 en 15 april veel leerlingen op school zijn vervallen deze K-uren voor de overige klassen 
(4havo, 4vwo, 5vwo).   

Etty goes Uganda 

Afgelopen voorjaarsvakantie zouden wij met onze achttien 
leerlingen afreizen naar Oeganda om ons tweejaarlijks bezoek 
aan onze partners te brengen. De leerlingen hebben sinds 
december 2019 ontzettend hun best gedaan om geld in te 
zamelen voor onder andere onze partnerscholen. Al kort na de 
start van ons project brak corona uit, maar dit kon het 
enthousiasme van de leerlingen niet temperen. Ze verzonnen 
acties zoals de zelfgemaakte sieraden, boterkoeken, brownies, 
kleurplaten, DAVO bierpakketten, mondkapjes etc. Ook lukte 
het om met een presentatie de benefietcommissie van het 
Deventer Ziekenhuis te overtuigen om ons als goed doel van 
het benefietdiner in november 2020 te kiezen. Dit 
benefietdiner is in november niet doorgegaan vanwege de 
corona-maatregelen, maar we hebben goede hoop dit jaar 
alsnog het uitgekozen goede doel te zijn. Kortom: de leerlingen 
hebben niet stilgezeten en ontzettend veel tijd en moeite 
gestoken in ons project. Tegelijkertijd werkten ze aan hun 
profielwerkstuk, ook gekoppeld aan de reis naar Oeganda.  
 
Afgelopen februari hebben we helaas moeten beslissen dat de reis, die al uitgesteld was tot juli 2021, niet 
door kon gaan. De redenen hoeven we vermoedelijk niet toe te lichten. Voor de leerlingen was het een 
teleurstelling, al zagen ze het wel aankomen. Vrijdag 12 maart hebben de leerlingen na schooltijd hun 
profielwerkstukken aan ons en elkaar gepresenteerd. Ook ouders en vrienden konden via een livestream 
meekijken. De presentaties waren allemaal gerelateerd aan Oeganda: politiek, kinderrechten, ondervoeding, 
het gevangenisleven, stroperij en sport op scholen. Het was een ontzettend gezellige middag/avond, ondanks 
de beperkingen.  
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We hopen over een paar weken, als het volgens de regels toegestaan is, het project met deze groep leerlingen 
af te sluiten met een barbecue o.i.d. waarbij we deze achttien leerlingen nogmaals willen bedanken voor hun 
inzet voor onze stichting. Een aantal van de leerlingen zal nog deelnemen aan Etty goes Cycling, de fietstocht 
die op 3, 4, en 5 juni zal plaatsvinden. Ook Brian Saal, Jurriën ten Hoeve en Rinske Groot Koerkamp zullen 
meefietsen tijdens deze driedaagse. Hopelijk kan dit evenement wel doorgaan!  
 
Brian Saal, Jurrien ten Hoeve, Monique Huisman, Rinske Groot Koerkamp 

Corona 

Afgelopen week hebben we gelukkig geen meldingen gekregen van corona-besmettingen.  

 

 


