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Langzaam naar het eind van het schooljaar 
De eindexamens zijn afgelopen maandag begonnen. Voor alle examen leerlingen is dat een 

spannende tijd. Helemaal na afgelopen jaar, maar we hebben er alle vertrouwen in dat zij het 

gaan halen.  

Met de start van de eindexamens komt het einde van het schooljaar langzaam in zicht. Het lijkt er 

echter op dat we het schooljaar niet op de huidige wijze zullen afronden. In de media wordt veel 

gespeculeerd over het volledig openen van de scholen per 1 juni. De verwachting is dat hier 

komend weekend, of kort hierna, wel duidelijkheid over zal komen.  

Als school hanteren wij het standpunt dat wij ons houden aan de richtlijnen/het advies van de 

overheid. Mocht het dus zo zijn dat de scholen weer volledig opengaan dan zullen wij heel goed 

gaan kijken hoe we dit kunnen organiseren. We hechten daarbij veel belang aan de veiligheid van 

onze medewerkers en zullen naar alle waarschijnlijkheid één inrichtingsdag de tijd nemen. Dit 

houdt in dat wij een dag volledig online lesgeven, zodat de school volgens de nieuwe richtlijnen 

ingericht kan worden. Ondanks de organisatie die dit besluit met zich meebrengt, kijken wij wel 

uit naar een volledig gevulde school. Het is goed voor onze kinderen om weer volledig fysiek op 

school te zijn en met elkaar als klas weer 'gewoon' les te krijgen. 

  

Ik houd u op de hoogte door middel van een e-mail als er een besluit is en het voor ons helder is 

op welke wijze wij de omzetting tot stand gaan brengen.  

 

Koen Janssen 

directeur 

 

Herinnering Cito toets 2-VO 

Op dinsdag 25 en donderdag 27 mei (groep A) en op 1 en 3 juni (groep B) nemen wordt bij de 

leerlingen van leerjaar 2 de Cito toets 2-VO afgenomen. Ouders zijn schriftelijk geïnformeerd over 

welke vakken op welke dag afgetoetst worden. Ook is het rooster hiervoor in Magister 

opgenomen. Toch herinneren wij u er hierbij nog even aan en verzoeken wij u erop toe te zien dat 

uw zoon of dochter een HB-potlood, gum, liniaal, geodriehoek rekenmachine bij zich heeft. Ook 

dienen de gewone schoolboeken voor die dag meegenomen te worden en een leesboek of 

tijdschrift, waarin gelezen kan worden als zij eerder klaar zijn met de toets. 

Voor de leerlingen die op een bepaalde dag geen toets hebben en op dat moment dus online les 

volgen, zet de docent een opdracht in Magister klaar, waarmee zij zelfstandig aan de slag kunnen 

gaan. De docent is dan bij de toets aanwezig. Het eerste uur op deze dagen wordt er wel gewoon 

lesgegeven. Na de afname van de toets vervolgen we de lessen. 

Wij wensen alle leerlingen veel succes toe. 

 

S. Honnef 

Coördinator Cito 

  

Jaargang 5, nummer 16, 21 mei 2021 
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Het mbo-traject voor leerjaar 4 volgend schooljaar 

De leerlingen uit leerjaar 3 hebben de keuze voor het mbo-traject in leerjaar 4gemaakt. De mbo-

contactpersonen zijn nu in gesprek met de diverse mbo-opleidingen voor het schooljaar 2021-22. 

In juni worden de leerlingen en ouders voor een kennismakingsbijeenkomst uitgenodigd. Tijdens 

die bijeenkomst zal de mbo-docent, die de leerlingen volgend jaar les gaat geven, ook aanwezig 

zijn. Naast kennismaken worden dan ook andere zaken besproken, zoals het aanschaffen van 

eventuele boeken of andere leermiddelen of bedrijfskleding en de kosten hiervan. Ook zal dan 

bekend zijn op welke dag de mbo-lesdag is en welke dag de stage. Dit kan per mbo namelijk 

verschillend zijn.  

We hopen dat volgend jaar ook de stages weer gewoon door kunnen gaan. 
 

Centraal eindexamen 

Afgelopen maandag zijn de vierdejaars leerlingen met hun centraal eindexamen gestart en de 

meeste leerlingen hebben inmiddels 2 examen gemaakt. De stress is over het algemeen goed 

onder controle. Voor degenen die toch nog wat extra’s willen doen in de voorbereiding van de 

laatste examen, hebben wij hierbij nog een paar tips: 

 

• Maak per vak een lijstje van wat je moet weten en kunnen. 
- Dan kun je natuurlijk opschrijven: ‘alles’, maar dat schiet niet op. Kijk bijvoorbeeld 

naar hoe je de stof voor je examen in een lijstje kunt verwerken: Welke 
onderwerpen komen langs? Welke berekeningen moet je kunnen maken en welke 
termen moet je kennen?  

- Zorg dat je bij alle lijstjes afvinkhokjes maakt.  
Een afgevinkt hokje betekent dan: dit heb ik geleerd/dit snap ik. Zo weet je ook 
meteen hoeveel je nog moet leren/doen. 

• Check wat je bij je moet/mag hebben op de dag van je examen.  
Maak daar ook een lijstje van. Bij het inpakken van je tas (het liefst de avond van 
tevoren) vink je af wat je in je tas stopt. Dan weet je zeker dat je het bij je hebt. 

• Rust goed en eet gezond. Neem geen stimulerende middelen als energiedrankjes, 
maar neem juist rustgevende middelen. Enkele rustgevende voedingsmiddelen zijn: 

- Groentesoep  
- (Bleek)selderij  
- Havermout (suikervrij)  
- Bananen  
- Noten en zaden  
- Kamillethee  
- Kalkoen  
- Aardappelen  

 

Wij wensen iedereen veel vertrouwen en succes, want dat is het beste medicijn tegen 

examenstress. 

 

Wellicht ten overvloede staan op de volgende pagina  nog even de belangrijkste data voor de 

komende tijd op een rijtje: 
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JUNI 

9 Indien een leerling pas in tijdvak 2 met het examen begint: De 

akkoordverklaring uiterlijk vandaag inleveren op de administratie. Opsturen 

per post mag ook. 

10 

Uitslag CE tijdvak 1 GL/TL 

(hoger niveau) 

  

Uitslag CE tijdvak 1 GL/TL (hoger niveau) 

Leerlingen met een vak op hoger niveau worden vanaf 11.00 uur door de 

mentor gebeld met de uitkomst van het vak op hoger niveau.  

Indien nodig, maak je een afspraak om de mogelijkheden van een herkansing 

te bespreken.  

11 Voor 10:00 uur aanmelding voor herkansing in het tweede tijdvak voor CE 

GL/TL door inlevering van het strookje op de administratie.  

Te laat inleveren houdt in dat er geen herkansing mogelijk is voor GL/TL. 

Indien een week later blijkt dat je dit toch niet wil herkansen, dan kan dit 

worden ingetrokken.  

16 

Uitslag CE tijdvak 1 BB en KB  

 

  

Uitslagbepaling: afgewezen of 

geslaagd? 

 

Uitslag CE tijdvak 1 BB en KB 

Voorlopig/definitief afgewezen en geslaagde kandidaten worden vanaf 14.00 

uur door de mentor gebeld. 

De voorlopig/definitief gezakte kandidaten maken een afspraak om de 

mogelijkheden van een herkansing (CE) of vervolgopleiding te bespreken.  

 

Alle geslaagden komen om 15.30 uur op school bij de mentor voor het in 

ontvangst nemen van de voorlopige cijferlijst en het bespreken van een 

eventuele mogelijkheid tot herkansen. 

 

17 Voor 10:00 uur aanmelding voor herkansing in het tweede tijdvak CE BB/KB 

door inlevering van het strookje op de administratie.  

Ook de voorlopig afgewezen kandidaten moeten een strookje inleveren. 

Te laat inleveren houdt in dat er geen herkansing mogelijk is.  

21 juni t/m 2 juli Start Centrale Examens (CE) tijdvak 2: eerste afname en herkansingen tijdvak 

1. Zorg altijd dat je op tijd in het lokaal bent! 

In de dagen voorafgaand aan een examen wordt een laatste examentraining 

gegeven.Je krijgt de tips en trucs voor het maken van het examen. Deze 

lessen zijn verplicht! 

 

Leerlingen die hun eerste afname maken in tijdvak 2 hebben hiervoor een 

apart rooster ontvangen. 

 

De tijdstippen van de herkansingen CE staan op de herkansingsbrief. 

 

Houd het rooster in de gaten voor mogelijke roosterwijzigingen. 

 

JULI 

2  Uitslag CE tijdvak 2  

 

  

Uitslagbepaling: afgewezen of 

geslaagd? 

 

Uitslag CE tijdvak 2* 

 

Voorlopig/definitief afgewezen en geslaagde kandidaten worden vanaf  

14.00 uur door de mentor gebeld. 

De voorlopig/definitief gezakte kandidaten maken een afspraak om de 

mogelijkheden van een herkansing (CSPE en/of CE) of vervolgopleiding te 

bespreken.  
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M. Lenters-Vinke 

Examensecretaris 

 

 

De sportraad Element-Actief 

Vanaf deze week heeft Het Element er een sportraad bij. Deze raad, bestaande uit 5 jongens uit 

klas 1 en 3, organiseren sportieve activiteiten voor andere leerlingen. Super om te zien dat zij dit 

willen doen. Samen met onze enthousiaste Buurtsportcoach Sven Slop bedenken zij leuke 

activiteiten. 

 
Afgelopen dinsdag hebben we gevoetbald en komende dinsdag, 25 mei, zal er een kickboks-

trainer komen. Deze middagen vinden voorlopig op dinsdag plaats bij de sportvelden van APWC 

van 13.15-14.15 uur. Alle leerlingen uit klas 1,2 en 3 zijn welkom. 

Voor de leerlingen willen we nog kwijt: Houd het Instagramaccount van school in de gaten voor 

informatie over wat er nog aan activiteiten gaat plaatsvinden.  

 

G. van de Wijngaard en S. Onland 

Begeleiders van de sportraad vanuit de gymsectie 

 

* Uitslag BB/KB 2 juli hangt af van het aantal leerlingen dat (her)examen doet 

in het 2e tijdvak. Dit kan alleen indien op vrijdag 25 juni de laatste te 

corrigeren examens zijn. 

 

5 Voor 10:00 uur aanmelding voor herkansing in het derde tijdvak CE door 

inlevering van het strookje op de administratie.  

Ook de voorlopig afgewezen kandidaten moeten een strookje inleveren. 

Te laat inleveren houdt in dat er geen herkansing mogelijk is.  

 

6 t/m 9 Start Centrale Examens (CE) tijdvak 3: herkansingen tijdvak 2.  

Zorg altijd dat je op tijd in het lokaal bent! 

De tijdstippen van de herkansingen CE staan op de herkansingsbrief. 

 

Houd het rooster in de gaten voor mogelijke roosterwijzigingen. 

7 en 8 Diploma-uitreikingen. 

Uiterlijk 15   

Uitslag CE tijdvak 3  

 

Uitslag CE tijdvak 3. 

Je wordt vanaf 11.00 uur door de mentor gebeld met de uitkomst van je 

herkansingen en de  uitslagbepaling. 
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