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Centraal eindexamen 
Nog een paar dagen en dan gaan ook op onze school de centrale eindexamens van start. Voor 

degenen die toch nog wat extra’s willen doen in de voorbereiding 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.  
Een overzicht hiervan vind je in het document ‘Examens?! 2022’ dat je ontvangen 
hebt in de examen goodie bag. 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. 

• Pak je tas de avond van tevoren in, zodat je geen stress hebt op de dag van het 
examen. 

• Rust goed en eet gezond. Houd je normale slaapritme aan en 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  

 

Mocht je door onvoorziene omstandigheden te laat bij het examen (dreigen te) komen, meldt dit 

dan per omgaande aan de school. 

 

Directie, afdelingsleiders, docenten en medewerkers wensen iedereen veel vertrouwen en succes, 

want dat is het beste medicijn tegen examenstress! 

 

De examencommissie 

 
Ouderavonden Jellinek 

In de afgelopen jaren heeft Jellinek Preventie meerdere malen 

succesvolle ouderavonden verzorgd in zowel poppodium Tivoli 

Vredenburg Utrecht als FLUOR Amersfoort, maar ook online als gevolg 

van de coronacrisis. De ouderavonden gaan over  de gevolgen van het 

gebruik van alcohol, blowen en roken en hoe om te gaan met "NIX18" in 

de opvoeding: Helpt het om grenzen te stellen en afspraken te maken? 

En hoe ga je in gesprek met je puber? Hierbij wordt o.a. gebruik 
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gemaakt van interactief theater en wordt in gesprek gegaan met ouders over verschillende 

opvoeddilemma's. 

 

Er staan twee ouderavonden op de planning: 

1. Maandagavond 16 mei 2022 in Poppodium FLUOR te Amersfoort! 

2. Donderdagavond 19 mei 2022 Online! 

 

Ouders kunnen gratis deelnemen aan deze avonden en bij interesse kunt u zich aanmelden via 

deze link: https://www.jellinek.nl/bijeenkomst/ouders-van-nix/ 

 

Het ondersteuningsteam 

 

Geboortenieuws uit E3DP 

In de meivakantie is de mentor van klas E3DP, de heer Van Witzenburg, 

vader geworden van zoon David. Dit betekent dat hij tot aan de 

zomervakantie thuis geniet van zijn gezin. De lessen en het mentorschap 

hebben we gelukkig allemaal kunnen vervangen, zodat er geen gaten in 

het rooster ontstaan voor de leerlingen. Het mentoraat wordt tijdelijk door 

de heer Versluis gevoerd. 

 
J. van der Weide-Loos 

Afdelingsleider Economie en D&P 

 

Extra herkansing schoolexamen leerjaar 3 

Zoals eerder gecommuniceerd is, krijgen de leerlingen uit leerjaar 3 de mogelijkheid tot een extra 

schoolexamenherkansing. Deze vindt plaats op donderdag 9 juni. De leerlingen mogen van één vak 

een SE-toets uit periode 1, 2 of 3 herkansen. Let op: het gaat hierbij dus om toetsen die volgens 

het PTA herkansbaar zijn! 

Van 23-31 mei a.s. staat er een herkansingsmodule open in Magister om in te schrijven voor deze 

toets. Net als bij het inschrijven voor een reguliere herkansing kan dit alleen door in te loggen bij 

Magister via de browser en niet via de app. 

Mochten er nog vragen zijn dan kan er altijd contact opgenomen te worden met de mentor of met 

ondergetekenden. 

 

G. Smalbrugge en J. Versluis 

Examencommissie 

 

Overzicht belangrijke data tot aan de zomervakantie 

Hieronder hebben wij de belangrijkste data tot het eind van het schooljaar aangegeven, zodat u 

duidelijk in beeld heeft wat er nog allemaal staat te gebeuren voordat van de volgende vakantie 

genoten kan worden. 

 

18 mei  Centraal Examen (schriftelijk) GT Engels, 1e tijdvak 

19 mei t/m 9 juni Centraal Examen (digitaal) basis- en kaderberoepsgerichte 

leerweg, 1e tijdvak 

20 mei Herkansing SE3 leerjaar 3 (inschrijven hiervoor kan t/m 15 mei 

via Magister) 

26 en 27 mei Hemelvaartweekend > vrij 

    

3 juni Roostervrije dag voor leerlingen/Uiterste datum profielkeuze  

leerjaar 1 voor leerjaar 2 volgend schooljaar 

6 juni Tweede Pinksterdag > vrij 

9 juni Extra herkansing SE uit periode 1, 2 of 3 voor leerjaar 3 

(inschrijven hiervoor kan van 23-31 mei via Magister) 

15 juni Uitslag CE bekend 

https://www.jellinek.nl/bijeenkomst/ouders-van-nix/
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20 t/m 24 juni Centraal Examen 2e tijdvak 

21 t/m 23 juni Muziektheaterproductie vanuit de NPO-gelden: Thula Nana 

(nadere informatie volgt in volgende nieuwsbrieven) 

30 juni Diploma-uitreikingen geslaagden leerjaar 4 (tijden volgen z.s.m.) 

    

1 juli Uitslag CE tijdvak 2 bekend 

4 t/m 7 juli Portfolioweek  

4 juli Rapportvergaderingen leerjaar 1 t/m 3 

6 juli Boeken inleveren (nader informatie volgt via Iddink) en 

portfoliogesprekken 

7 juli Rapport en informatie nieuwe schooljaar ophalen 

8 juli Roostervrije dag voor leerlingen 

11 juli t/m 19 augustus Zomervakantie 

 

Brugklas 

Deze week is de laatste periode gestart voor leerjaar 1. Afgelopen maandag na de check-in, waren 

er lessen in de keuzewerktijd voor de kernvakken. Voor Engels en wiskunde is veel belangstelling. 

De groep voor Nederlands is iets kleiner. De keuzes zijn gebaseerd op de wens en behoefte van de 

leerlingen, gekozen na gesprekken in de portfolioweek, na en in overleg met ouders en de mentor. 

Voor leerlingen is dit de mogelijkheid extra uitleg of uitdaging te krijgen om een cijfer op te halen 

en/of zich nog meer van het vak eigen te maken. 

 

De lessen beroepsgericht, op maandag, woensdag en vrijdag, zijn ook gestart met 6 lesuren in het 

gekozen profiel. Leerlingen zitten dan in de klas met medeleerlingen die hebben gekozen voor 

techniek (20), sport (18), creative (11), zorg (24, hbr (10) of economie (40). De meeste leerlingen 

weten het al zeker. Een enkeling vraagt zich af en is nog aan het oriënteren of dit nu echt het 

profiel is om in leerjaar 2 te starten en praktijkexamen in te doen in leerjaar 3. Daar hebben de 

leerlingen dan nog even de tijd voor. Uiterlijk begin juni willen we van de leerlingen en ouders 

weten wat de definitieve keus voor het profiel wordt. Informatie ontvangen leerlingen t.z.t. 

 

Vandaag sluiten we de eerste lesweek na de meivakantie alweer af met keuzewerktijd beeldende 

vorming, sport, muziek en ‘future skills’. Leerlingen kiezen hierbij massaal (ruim 60) voor 

sportlessen. Goed om te zien dat de behoefte om te bewegen onder de jeugd dus zeker wel 

aanwezig is en ze graag sportief de ‘strijd’ met elkaar aangaan. Met twee klassen kunnen we 48 

leerlingen plaatsen. De rest van de leerlingen krijgt een andere keus voorgelegd. Dat is soms een 

teleurstelling, maar eenmaal bij de andere vakken vinden ze meestal snel hun draai en weten ze 

niet anders. Na de check-out kunnen ze op de fiets naar huis; toch nog een beetje sporten. 

 

Johan Prenger 

afdelingsleider brugklassen 

 

Terugblik portfolioweek 

Eindelijk! Weer een portfolioweek zonder al te veel restricties omtrent het coronavirus. De 

leerlingen mochten er deze periode weer op uit en wij mochten u, als ouders en verzorgers, ook 

weer op school ontvangen voor de portfoliogesprekken.  

Deze portfolioweek zijn er weer een hoop activiteiten geweest waar wij met trots op terugkijken. Op 

sportief vlak was het een goede week; de atletiekdag voor klas 1, de sport- en speldag voor klas 2 

en het de softbalclinics voor klas 3. 
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De leerlingen uit leerjaar 4 hebben hun laatste uitje gehad. Wat voor de ene klas een tripje naar 

Moviepark Germany was, was voor een andere groep karten of gezellig met elkaar eten. Erg fijn om 

met de 4e klassen toch nog op een leuke manier te kunnen afsluiten.  

 

Voor de leerjaren 1 en 2 stond de vrijdag in het teken van een culturele activiteit. Een tripje naar de 

“koude kermis” bij het Nationaal Militair Museum, waar leerlingen in attracties mochten die op het 

oog saai waren, maar met een VR-bril op toch ineens een stuk heftiger werden. Wel een flink stuk 

fietsen naar Soesterberg, maar iedereen is weer heelhuids teruggekomen.  

Over 9 weken is alweer de laatste portfolioweek van dit jaar! Belangrijk om even rekening mee te 

houden is het feit dat deze week koter is dan normaal in verband met het afsluiten van het 

schooljaar. Hierover volgt in een volgende nieuwsbrief nog meer informatie. 

 

De portfoliocommissie 

 

Het Element Actief 

Naast de hierboven genoemde activiteiten naast waren er in de portfolioweek een aantal jongens 

en meiden geselecteerd om mee te doen met het Olympic Moves veldvoetbaltoernooi in 

Veenendaal. Dit was een toernooi waarbij gevoetbald werd tegen scholen uit de regio.  

De meiden van klas 1-2 streden voor elke meter en wonnen zo hun laatste poulewedstrijd. Die van 

klas 3-4 kregen elke wedstrijd kans op kans om te scoren. Ook in hun laatste wedstijd werden ze 

uiteindelijk beloond met het enige doelpunt. Wat een doorzetters! 

 

Het team van jongens klas 1-2 speelde onder de leiding van Coach 

Redouan een wedstrijd gelijk. De jongens van klas 3-4 behaalden 

zelfs de halve finale. Daar werd duidelijk dat een team sterker is dan 

het individu. Al met al een mooie ervaring en sportieve ontmoeting 

met leeftijdgenoten. 

 

 

Het Element Actief organiseerde in de laatste week voor de 

vakantie ook, samen met AKV Soesterkwartier, de Koningspelen 

voor basisschool ' t Anker voor de groepen 1, 2, 3 en 4. De 

leerlingen van E3DP en E2DP2 waren hierbij ingezet. Wat was 

het een Oranjefeest! 

Onze leerlingen hielpen de kinderen van 't Anker met alle sport- 

en spelactiviteiten. Ook de muziek, lunchpakketjes en de 

versiering waren door hen top geregeld. Mooi om onze leerlingen 

in deze rol te zien!  

Sven Onland 

 

 

 


