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Van de directie
Beste ouders en leerlingen,
Het voorjaar is echt aangebroken, wat een prachtig weer deze weken. De voorjaarsvakantie ligt achter ons en de maand maart staat voor de
deur. Voor de leerlingen weer een belangrijke maand. Onze eindexamenleerlingen gaan hun laatste tentamenweek in (in maart) en koersen dan
af op het centraal schriftelijk examen in mei. Voor alle leerlingen een spannende periode, met name voor onze eerste lichting H5 leerlingen.
Daar waar leerlingen binnenkort afscheid hopen te kunnen nemen van het Aloysius komen er in de maand maart alweer de nieuwe ALC
brugklassers aan. De aanmeldingen hiervoor vinden plaats in de week van 4 t/m 11 maart. Ook dat is voor de school altijd weer belangrijk.
De leerlingen uit klas 2 en 3 maken binnenkort ook keuzes. Zoals bijvoorbeeld de talenkeuze, profielkeuze, etc. Eigenlijk kunnen we dus wel
stellen dat de maand maart een belangrijke maand is voor alle (toekomstige) leerlingen.
Wij, alle docenten en medewerkers, zijn er klaar voor; de lentemaand maart!
De directie

Onderbouw | MAVO HAVO
Snowworld Zoetermeer - Leerjaar 3
Op vrijdag 8 februari stond de jaarlijkse sportdag in Snowworld weer op het programma.
Met twee volle bussen zijn alle 3e jaars klassen richting Zoetermeer afgereisd voor een
leuke en leerzame middag. De groepen waren ingedeeld in skiërs en snowboarders, met
of zonder ervaring. De leerlingen zonder ervaring kregen les van één van de skileraren
van Snowworld. De leerlingen met ervaring mochten vrij skiën. Rond 17.00 kwamen we
weer aan in Hilversum, gelukkig zonder problemen en/of ongelukken. Kortom een leuke
en zeer geslaagde dag om op terug te kijken!

Talent@ALC - Leerjaar 1
Alle brugklasleerlingen zijn inmiddels gestart
met het 2e project van Talent@ALC. De
leerlingen hebben zich in kunnen schrijven
voor de groep organisatie, optredens,
backstage of decor/licht/geluid. De komende
vrijdagen zullen zij samen de ALC’s Got Talent
voorstelling voor gaan bereiden. De organisatiegroep heeft gekozen voor het thema ‘licht’
met als naam ‘Kortsluiting’. Op woensdag 3
april is de voorstelling van ALC’s got talent voor
familie en vrienden. Leerlingen kunnen vanaf
eind maart kaarten kopen tijdens de pauzes
voor 2 euro per stuk. Meer informatie volgt.

Inhalen Lichamelijke Opvoeding Leerjaar 1 t/m 5
Op donderdag 7 maart is er een
inhaalmiddag van 14.45 uur tot
15.30 uur in de gymzaal op het
ALC voor leerlingen die nog een
onderdeel van lichamelijke
opvoeding in moeten halen.
Let op: Dit is de laatste mogelijkheid om motorische vaardigheden
uit periode 2 te herkansen!

Agenda
Maart
vr

1

Uitdelen examendossier M4

di

5

Informatie-avond profielkeuze M3
Filmmiddag M3: CKV opdracht

4 t/m 8

Rekentoets M4 & H5

11 t/m 19

Tentamenperiode H4 & H5

di

Informatie-avond profielkeuze M2

12

18 en 19

Rapportvergadering
Flitsrooster

20 t/m 22 Praktijkexamen Kunst & Media

Er zullen wat wijzigingen komen in de agenda voor wat betreft de laatste weken van
het schooljaar. Wij zullen u daar t.z.t. over informeren (via mails en onze website)

www.hetalc.nl

29 maart PTA week 3 M4
t/m 5 april
29 maart

Verschijning Nieuwsbrief april

e-mail: aloysiuscollege@atscholen.nl
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Bovenbouw | MAVO
MAVO 3
Bij het verschijnen van de nieuwsbrief heeft u
wellicht al contact gehad met de mentor van
uw dochter/zoon gehad. Is dit niet het geval
dan zal de mentor in de eerste week van maart
contact met u opnemen om de voortgaang
op school te bespreken.
Verder maak ik u er op attent dat er op 5 maart
een info avond klas 3 m.b.t. de beroepskeuze
wordt georganiseerd. De uitnodiging hebt u
voor deze avond al ontvangen.

Mavo 4
Het wordt voor de examenleerlingen een drukke
tijd de komende periode. Deeltentamenperiode
3 en de laatste tentamenronde staan op het
programma.
De deeltentamens starten op 4 maart en de
laatste tentamenronde begint op 29 maart.
Ook moeten er allerlei zaken worden afgerond
zoals praktische opdrachten voor diverse vakken.
Voor de leerlingen met BTE (tekenen/kunstgeschiedenis) in het pakket zal het CPE worden
afgenomen. Hierover zal nog info volgen.

Verder staat voor de tweede keer het
rekenexamen (4 t/m 8 maart) op het
programma. De cijfers van januari staan op
agister en leerlingen met lage cijfers kunnen
proberen het cijfer te verbeteren. Leerlingen
die nog geen cijfer hebben, moeten het
rekenexamen afleggen. Geen cijfer voor
rekenen betekent geen diploma. Uiteraard
worden de leerlingen hierover direct na de
vakantie geïnformeerd.

Bovenbouw | HAVO
HAVO 4 + HAVO 5
Op maandag 11 maart start de tweede
PTA - week. De leerlingen van H4 en H5
hebben deze week zowel de schriftelijke
eindtentamens. H5 heeft daarnaast ook
mondelinge tentamens voor bijv. Engels
en Nederlands. De tentamenweek duurt
tot 19 maart en de herkansing zal zijn op
vrijdag 22 maart.
Klik voor het tentamenrooster: H4 en H5

HAVO 4
Op donderdag 7 feb is HAVO 4 vanuit
het vak Maatschapijwetenschappen op
bezoek geweest naar Beeld en Geluid.
Zij waren daar, samen met leerlingen
HAVO 5 van het ATC, de jury voor de
Junior Inktspotprijs.
Zie hier voor de nieuwsflash.

Decanaat
MAVO 2
Enkele belangrijke data:
• 12 maart informatie avond over de
profiel- en vakkenpakketkeuze (zie brief)
• 15 april definitieve profiel- en
vakkenpakketkeuze
MAVO 2 en HAVO 2
18 april: de meeloopdag. Leerlingen gaan met
een ouder/ familielid/ kennis of buurman mee
naar het werk. De leerlingen maken hier een
verslag van. De leerlingen ontvangen de
richtlijnen hiervan via de mentoren.
MAVO 3
5 maart: Profielkeuze avond en MBO markt.
(zie brief)
Eind maart ontvangen de leerlingen uit klas 3
informatie over de vakkenpakketkeuze.
Het betreft informatie over de profielen,
de aansluiting met het MBO & de HAVO en
wiskunde plus. Tevens krijgen de leerlingen
een persoonlijk advies van de vakdocenten.
Bij het maken van de keuze voor het vakkenpakket is het zinvol om de uitslag van de
Studiemeter te gebruiken.

Op 15 april staat de definitieve profiel- en
vakkenpakketkeuze gepland.
HAVO 3
Eind maart ontvangen de leerlingen een
overzicht met daarin de adviezen van de
vakdocenten. Dit advies kan helpen bij
het maken van de profielkeuze.
Hetzelfde geldt voor de uitslag van de
Studiemeter test. Hierin komt naar voren
met welke vervolgopleidingen leerlingen
affiniteit hebben.
MAVO 4
De meeste leerlingen uit klas 4 hebben
zich aangemeld voor een vervolgopleiding.
Voor late beslissers en voor leerlingen
die nog op zoek zijn naar een plan B, is er
nog de mogelijkheid om Open Dagen te
bezoeken. Een Open Dagen is de manier
om sfeer te proeven en kennis te maken
met docenten en studenten.
Wanneer er vragen omtrent de aanmelding
zijn dan kunt u die bij de mentor of
decaan stellen.

www.hetalc.nl

HAVO 4
Leerlingen die vanuit HAVO 4 willen door
stromen naar een MBO niveau 4 of een MHBO
opleiding moeten zich voor 1 april aanmelden.
Een MHBO opleiding biedt, in samenwerking
met HBO opleidingen, een verkort MBO traject
aan. In twee, in plaats van drie jaar, kan een
MBO diploma behaald worden en kan de
leerling doorstromen naar het HBO.
Aanmelden doe je via de website van
de opleiding.
Voor leerlingen uit klas 4 HAVO is het tevens
een optie om door te stromen naar de
beroepshavo. De beroepshavo is een
intensieve twee jarige opleiding waarbij je
werkt aan levensechte projecten voor
bedrijven en organisaties uit de regio.
Het leidt tot een MBO niveau 4 diploma
en diverse HAVO-certificaten.
HAVO 5
De aanmelding voor een vervolgopleiding
dient voor 1 mei te gebeuren.
Via de onderstaande link moet je je voor
een opleiding aanmelden: www.studielink.nl

e-mail: aloysiuscollege@atscholen.nl
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