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CPE examen handvaardigheid 

6vwo is vandaag hard aan het werk 

 

Examentraining 13 en 14 mei 

De organisatie van de extra examentraining op 13 en 14 mei is bijna rond. Er waren erg veel leerlingen die 
van deze training gebruik willen maken. Op 5 leerlingen na (die we daarover persoonlijk zullen benaderen) 
kunnen we iedereen een training aanbieden voor het vak van de 1e of 2e keus. Volgende week krijg je via de 
mail te horen bij welke vak je bent ingedeeld. De dagen zijn van 9.00 - 17.00 uur dus houd daar rekening mee. 

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 

 NIEUWSBRIEF 26 – 9 APRIL 2021   
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Afgelopen week zijn de trainingen ‘omgaan met stress’ en ‘plannen en organiseren’ gestart. De training wordt 
gegeven door een externe trainer, Karin Lagerweij (Piece of Kate). De eerste reacties van de leerlingen zijn 
positief. 

In de lessen zijn de docenten natuurlijk ook volop bezig met de laatste voorbereidingen voor het examen. 
Leerlingen zijn er klaar voor! 

Aanvraag herkansingen 1e en 3e kwart, 4havo/vwo en 5vwo 

Onderstaand overzicht is in afwijking van wat in de vorige Nieuwsbrief (25) stond. 

De aanvraag herkansingen 1e en 3e kwart zijn van elkaar losgekoppeld. 

 

Do. 8 april:  aanvraag herkansingen 1e kwart 4H+4V+5V geopend via Itslearning 

Wo. 14 april:  vóór 13.00: deadline aanvraag herkansingen 1e kwart 4H+4V+5V via Itslearning 

 

Do. 15 april:  aanvraag herkansingen 3e kwart 4H+4V+5V geopend via Itslearning 

Di. 11 mei:   vóór 13.00: deadline aanvraag herkansingen 3e kwart 4H+4V+5V via Itslearning 

Reminder controle cijfers in SOM voor examenleerlingen 

Alle toetsen die je op school gemaakt hebt, waren schoolexamentoetsen. Samen vormen zij je 
schoolexamencijfer. In SOM vind je je schoolexamencijfer in de laatste lichtblauwe kolom, waarboven SE 
staat. Vanaf maandag 12 april, 12.15 uur staan alle cijfers, inclusief die van toetsweek 3 en het PWS, in SOM. 
Het is belangrijk dat je je cijferlijst controleert op juistheid: deze SE-cijfers communiceren wij met DUO. Als 
er een cijfer niet klopt of er ontbreekt iets, ga dan eerst met je docent in overleg. Kom je er niet uit, of heb 
je een vraag, meld dit dan via een e-mail uiterlijk woensdag 21 april bij het examenbureau 
(examenbureauvlier@ettyhillesumlyceum.nl).  

Controleer ook of de gegevens rondom je PWS kloppen. Het gaat hier om titel, vak en cijfer. Klopt hier iets 
niet neem dan contact op met je docent/begeleider.  

Staat er in SOM nog een vak dat je niet meer volgt: meld dit dan via de mail bij de administratie 
(admhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl). 

Corona 

Afgelopen week hebben we 4 meldingen gekregen van leerlingen die positief getest zijn op het coronavirus. 
Van harte beterschap gewenst. 
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