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Van de schoolleiding 

 
Geachte ouders en verzorgers, beste jongens en meisjes, 
 
Het is inmiddels bijna eind april en we zijn op weg naar een Meivakantie. 
We sluiten deze periode af met onze Paasviering op donderdag 17 april. Deze start om 
9.00 uur in de aula. 
Daarna is er ruimschoots de gelegenheid om af te reizen naar de Sporthal “de 
Rozenburcht”, waar om 10.00 uur het volleybal toernooi voor alle klassen begint. 
Net na 13.00 uur proberen we dit toernooi af te sluiten met wedstrijden tegen het 
docententeam. Laten we er een sportief evenement van maken. Ouders zijn natuurlijk van 
harte welkom. 
 
Voor de leerlingen van 4 mavo komt het examen nu wel erg dichtbij. 
Als extra voorbereiding starten we op 6, 7 en 8 mei met de examentraining voor deze 
groep. 
Elders in deze Nieuwsbrief staat daarover meer informatie. Helaas kunnen we dan niet 
voorkomen dat er voor de overige klassen enige lesuitval gaat ontstaan. Onze excuses 
daarvoor. 
Op donderdag 9 mei gaat voor de leerlingen van de examenklassen het centraal schriftelijk 
examen beginnen met het vak biologie. Ik maak van de gelegenheid gebruik om onze 
kandidaten (en u op de achtergrond) alvast veel succes te wensen. Over ruim twee 
maanden  (3 juli) hopen we in een volle aula, de diploma's te mogen uitreiken. 
 
In deze Nieuwsbrief vindt u veel informatie over activiteiten die de laatste weken hebben 
plaatsgevonden zoals, het werkbezoek van 4 mavo aan Kemira en de jaaragenda tot het 
einde van het schooljaar. 
Let hierbij goed op de kleine wijzigingen die zijn aangebracht in vergelijking  met de eerder 
gepubliceerde versie. 
 
De laatste periode van het schooljaar is meestal niet de rustigste. Het schoolritme wordt 
geregeld onderbroken door vakanties en vrije dagen. Denk aan de Pinksteren, studiedagen 
etc. 
Studieritme is belangrijk, want er moet nog flink wat gebeuren en sommige leerlingen zullen 
echt nog een flinke eindspurt moeten maken. Dus nog even de tanden op elkaar..... 
Ik wens u, mede namens alle medewerkers, alvast een goede Meivakantie toe. 
 
 
J. Grimm                                                        
directeur 
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Examentraining 4mavo 
 
In deze laatste periode voor het examen staan de lessen in het teken van de voorbereiding 
op het centraal examen. De voorbereiding is belangrijk in verband met de verzwaarde 
exameneisen. Dit betekent dat de leerling voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld 
een 5,5 moet scoren om te slagen.  
Als school willen we dat onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereid het examen in gaan 
en daarom is opnieuw besloten om het instrument ” intensieve examentraining” in te zetten.  
De intensieve examentraining houdt in dat een leerling in een kleine groep gedurende een 
dag of een halve dag aan één vak werkt onder leiding van een vakdocent. Een leerling kan 
in principe aan meerdere vakken deelnemen, mits het in het rooster past. We bieden 9 
vakken aan op drie dagen!  
De intensieve examentraining vindt plaats van op 6, 7 en 8 mei. Het Centraal examen 
begint op donderdag 9 mei met het vak biologie. 
 
 
 
 

4mavo nask2 naar Kemira 
 
Ook dit jaar bracht de 4mavo groep van nsk2 weer een bezoek aan Kemira. 
Een deel van de leerlingen had op school een oplossing an een koperzout gemaakt. 
Daarvan hadden ze berekent hoeveel koperionen er in een liter van hun oplossingen zat. 
Bij Kemira werd met een heel andere test onderzocht of de berekende getallen klopten. Dat 
was bij vrijwel iedereen het geval. De afwijkingen waren klein, dus die proef was goed 
geslaagd. 
De andere leerlingen gingen aan de slag met de analyse van het zelf gebrouwen bier. Na 
de meting met de gaschromatograaf werden 2 dingen duidelijk: 

1.  Er zat geen methanol in het bier. En dat is een goed teken. Mocht er wel methanol 

aanwezig zijn, dan hadden we het bier moeten afkeuren, want methanol is giftig en 

maakt het bier ondrinkbaar.  

2. Er zat 5,2% alcohol in ons bier. Dat was meer dan verwacht. Natuurlijk vragen we 

ons nu af wie er stiekem een beetje extra suiker heeft toegevoegd tijdens het 

brouwproces. 

 
Na de diploma uitreiking mogen de ouders, van de 
geslaagde kandidaten, een flesje van dit bier mee 
nemen. Daarmee kunnen ze thuis een toast 
uitbrengen op het slagen van hun zoon of dochter. 
 
Nu nog even hard werken allemaal. We willen het 
liefst dat iedereen van 4mavo kan vieren dat hij 
geslaagd is.  
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Rijksmuseum klas 2 
 
Op maandag 25 maart bezochten onze 2e klassen het Rijksmuseum in Amsterdam. Om 
kwart voor acht verzamelden alle leerlingen en begeleiders in de aula zodat we om acht uur 
konden vertrekken met de speciale Rijksmuseumbus. Iedereen was mooi op tijd, waarvoor 
onze dank!  
Het verkeer onderweg kende alleen de gebruikelijke vertragingen, zodat we ruim op tijd 
aankwamen bij het museum. Daar kregen de leerlingen in groepjes een rondleiding onder 
leiding van ervaren museumgidsen. Aan de hand van opdrachten (bijvoorbeeld: ‘zoek het 
lelijkste kunstwerk op dat in de Eregalerij hangt’) gingen de leerlingen langs afwisselende 
onderdelen van de collectie. Uiteraard kwamen de Nachtwacht en andere klassiekers uit de 
collectie aan de orde, maar ook de zaal met scheepsmodellen en de portretten en 
voorwerpen van Michiel de Ruyter werden bezocht. Dit toonde mooi de breedte van de 
collectie van het museum én de breedte van het begrip ‘kunst’! Na afsluiting van de 
rondleiding was er nog gelegenheid om zelf of met de begeleidende docenten andere delen 
van de collectie te bezoek, zoals de wapenkamer en moderne kunst. Ook grepen leerlingen 
de kans om nóg een keer de Nachtwacht te bekijken. 
Daarna was het tijd om Amsterdam te verkennen aan de hand van een routebeschrijving 
met opdrachten die je vooral ter plaatse kon beantwoorden door goed om je heen te kijken, 
de informatie te bestuderen of simpelweg logisch na te denken. Het zonnetje scheen 
weliswaar, maar de wind maakte het koud, dus iedereen liep lekker door. Na afsluiting van 
de opdrachten op de Dam, waar het monument nu eens van een andere kant dan op 4 mei 
op televisie bekeken kon worden, was er nog even gelegenheid om iets lekkers te eten en 
(warm!) drinken te kopen. Daarna liepen we gezamenlijk naar de bus. Na een drukke 
terugtocht kwamen we even na vijven weer bij school aan. 
Het was een leuke, lange, boeiende en zeker ook gezellige dag! Volgend jaar gaan we 
zeker weer! 
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Jaaragenda  
 
 
16 PERIODE 

4 
    

  

ma 22-apr 

MEIVAKANTIE 

di 23-apr 

wo 24-apr 

do 25-apr 

vr 26-apr 

17 PERIODE 
4 

    

  ma 29-apr 

MEIVAKANTIE 

  di 30-apr 

  wo 1-mei 

  do 2-mei 

  vr 3-mei 

18 PERIODE 
4 

    

  ma 6-mei Examentraining 4mavo 
Toetsvrije dag 

  di 7-mei 
Examentraining 4mavo 

  wo 8-mei 
Examentraining 4mavo 

  do 9-mei 
CSE 1 biologie 13.30 uur - 15.30 uur 

  vr 10-mei  
CSE 1 Nederlands 13.30 uur - 15.30 uur 

19 PERIODE 
4 

    

  ma 13-mei CSE 1 Duits 09.00 uur - 11.00 uur 
CSE 1 economie 13.30 uur - 15.30 uur  

  di 14-mei CSE 1 geschiedenis 09.00 uur - 11.00 uur 
CSE 1 nask1 13.30 uur - 15.30 uur  

  wo 15-mei CSE 1 aardrijkskunde 09.00 - 11.00 uur 
CSE 1 Frans 13.30 uur - 15.30 uur 

  do 16-mei 
CSE 1 wiskunde 13.30 uur - 15.30 uur 

  vr 17-mei CSE 1 Engels 13.30 uur - 15.30 uur 
Volleybaltoernooi GR en BM 
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20 PERIODE 

4 
    

  ma 20-mei CSE 1 nask2 13.30 uur - 15.30 uur 

  di 21-mei   

  wo 22-mei   

  do 23-mei   

  vr 24-mei   

21 PERIODE 
4 

    

  

ma 27-mei 
  

di 28-mei   

wo 29-mei rekentoets 2F  3m/3b 

do 30-mei 
HEMELVAART 

vr 31-mei 
HEMELVAART 

22 PERIODE 
4 

    

  ma 3-jun   

  di 4-jun   

  wo 5-jun   

  do 6-jun 
  

  vr 7-jun 
  

23 PERIODE 
4 

    

  

ma 10-jun PINKSTEREN 

di 11-jun   

wo 12-jun Uitslag CSE1 

do 13-jun Herkansing CSE2  inleveren voor 10.00 uur 

vr 14-jun   
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24 PERIODE 
4 

    

  

ma 17-jun CSE2 
 

di 18-jun CSE2 
Lesvrije dag 

wo 19-jun CSE2 

do 20-jun   

vr 21-jun   

25 PERIODE 
4 

    

  ma 24-jun   

  di 25-jun Kennismakingsdag nieuwe leerlingen vanaf 13.30 uur                        
Ouderraad 5 

  
 

wo 26-jun   

  do 27-jun   

  vr 28-jun Uitslag CSE2 

26 PERIODE 
4 

    

  

ma 1-jul   

di 2-jul Lesvrije dag 

wo 3-jul Diploma-uitreiking 4 mavo: 19.30 uur 

do 4-jul   

vr 5-jul Sportdag klas 3 
Inleveren boeken klas 3 

27 PERIODE 
4 

    

  

ma 8-jul Projectweek/doedagen klas 1 en 2 ovb 
Maatschappelijke stage klas 3 
Inleveren boeken klas 1 en 2 

di 9-jul Projectweek/doedagen klas 1 en 2 ovb 
Maatschappelijke stage klas 3 
Inleveren boeken klas 1 en 2 

wo 10-jul Projectweek/doedagen klas 1 en 2 

do 11-jul Projectweek/doedagen klas 1 en 2 ovb 
Maatschappelijke stage klas 3 
Inleveren boeken klas 1 en 2 

vr 12-jul Projectweek/doedagen afsluitng klas 1 en 2 ovb 
Presentatie maatschappelijke stage 
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28 PERIODE 
4 

    

  ma 15-jul 
  

  di 16-jul 
  

  wo 17-jul   

  do 18-jul Jaarsluitingen en uitreiken rapport: 10.00 uur 

  vr 19-jul 
  

29 t/m 
32 

      

  ma 22-jul 

ZOMERVAKANTIE LEERLINGEN & DOCENTEN 

      

  t/m   

      

  vr 23-aug 

33       

  ma 26-aug 
  

  di 27-aug 
ZOMERVAKANTIE LEERLINGEN  

  wo 28-aug De school is weer geopend v.a. 07.30 uur 

  do 29-aug 
  

  vr 30-aug   

34       

  ma 2-sep Boeken ophalen klas 1, 2, 3 en 4 

di 3-sep 
  

wo 4-sep   

do 5-sep 
  

vr 6-sep   

 
 


