Hilversum, 25 juni 2018
Betreft: Activiteiten voor de leerlingen van klas 3 na de toetsweek
Beste leerlingen, (en geachte ouder(s)/verzorger(s)),
Aanstaande vrijdag start de eindtoetsweek. Voor velen een spannende week en
hopelijk is iedereen gestart met de voorbereiding daarvoor. Mocht je nog specifieke
vragen hebben voor een bepaald vak, dan is het nu de tijd om je vakdocent op te
zoeken en de vragen alsnog te stellen.
Er zijn wat regels voor deze toetsweek:
• Na elke toets blijft elke leerling in het lokaal, tót de volledige toetstijd voorbij is.
Dit om onrust in de school en in de gangen te voorkomen.
• Na elke toets lezen de leerlingen in een door hen zelf meegebracht leesboek.
Dit mag ook een stripboek zijn, maar géen lesmethode van een ander vak,
geen beeldscherm, geen Chromebook en uiteraard geen telefoon. Enkel een
leesboek is toegestaan.
• In het lokaal worden bij aanvang van het toetsuur alle tassen vóórin bij het
bord neer gelegd. Daar zit dan ook de mobiele telefoon in (als deze al mee is).
• Je lesboeken van de toets die je op dat moment krijgt, worden door jou
meegenomen en aan het begin van de toets ingeleverd.
• Alle mobiele telefoons staan uit. (Of zijn thuis.)
Op het schema op de achterkant is te zien hoe de dagen ná de toetsweek zijn
ingericht! Deze dagen zijn voor alle leerlingen verplicht. Houd dit schema goed in de
gaten, kijk goed naar de starttijd en naar wat mee te nemen. Voor alle dagen geldt:
de kantine is dan niet meer open en er wordt geen eten/drinken verkocht. Je wordt
geacht zelf voor drinken, snack of lunch te zorgen.
We hopen op een geslaagde eindsprint richting de zomer en wensen jullie allen heel
veel succes met de toetsen en heel veel plezier met alle activiteiten!
Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met de afdelingsleider mw.
Leutscher, mw. Van Broekhoven of je mentor.
Namens alle docenten en mentoren,
Mw. Leutscher
Afdelingsleider HAVO

&

Mw. Van Broekhoven
Assistent afdelingsleider HAVO

Rooster HAVO 3 ma 9 juli t/m woe 18 juli 2018
Activiteiten laatste schoolweken
Maandag 9 juli
Activiteit
Workshop
Streetbeats

Aanwezig
12.00 uur

Dinsdag 10 juli
Activiteit
Aanwezig
Laatste toetsen Zie
toetsrooster
Woensdag 11 juli
Activiteit
Inhaaldag
CKV/BLINK/LO/
Toetsen uit
eindtoetsweek

Eindtijd
13.30 uur

Eindtijd
Zie
toetsrooster

Aanwezig
11.00 uur

Donderdag 12 juli
Activiteit
Aanwezig
Wereldburgerschap 08.30 uur
Vrijdag 13 juli
Activiteit
Aanwezig
Groepspresentatie 08.30 uur
Wereldburgerschap
Pauze
Escaperoom/
Geocaching
Maandag 16 juli
Activiteit
Geen
Dinsdag 17 juli
Activiteit
Rapportuitreiking

10.45 uur
11.05 uur

Aanwezig
Vrij
Aanwezig
16.50 uur

Woensdag 18 juli
Start zomervakantie!!

Eindtijd
14.00 uur

Locatie
Gymzaal

Meenemen
Advies: trek makkelijk
zittende kleding en
gympen

Locatie
Meenemen
Zie
Schrijfwaren/
toetsrooster leesboek/ lesboek
van het vak.
Locatie
Lokaal
11 & 12

Meenemen
Eigen informatie
betreffende de
opdracht.

Eindtijd
12.30 uur

Locatie
3E lok. 28
3F lok. 29

Meenemen
Chromebook, pen en
papier

Eindtijd
10.45 uur

Locatie
3E lok. 28
3F lok. 29

11.05 uur
-

Aula
3E lok. 28
3F lok. 29

Meenemen
Presentatie
materiaal/
Chromebook
Drinken/eten
Mobiele telefoon

Eindtijd
Vrij
Eindtijd
19.00 uur

Locatie
Vrij

Meenemen
Vrij

Locatie
Trap ALC

Meenemen
Jezelf en je
ouder(s)/broer(s)/
zus(sen)

