Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in klas 5

Leeuwarden, 15 mei 2020
Betreft: planning klas 5 in de maand juni 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de maand juni mogen de leerlingen van het voortgezet onderwijs weer naar school. Daarbij
moeten we echter wel rekening houden met de regels van het RIVM die ons behoorlijk beperken in
onze bewegingsvrijheid, de anderhalvemetersamenleving vraagt veel van ons.
De situatie van voor 15 maart keert niet terug, dat is duidelijk. Er is voorlopig geen sprake van een
vijfdaagse schoolweek die gevuld is met lessen. Wat kan dan wel? Wij reserveren in de maand juni
voor ieder leerjaar een dag. Voor klas 5 wordt dat de donderdag. We hebben de beschikking over
vier donderdagen die gevuld zullen worden met twee activiteiten: het eerste tot en met het vierde
uur zijn gereserveerd voor SE-toetsen uit toetsweek 3, het vijfde en zesde uur staan in het teken van
voorbereidend werk voor het profielwerkstuk (PWS).
We willen werken met het volgende schema:
Datum
4 juni
11 juni
18 juni
25 juni

SE-toets
Bi + dutl
Ak + na
Ltc + fi
Fatl + gtc + ma

PWS
Introductie
Werken aan pilotstudy
Inleveren pilotstudy
Uitloop

Het maken van een profielwerkstuk is een hele klus, er staan in totaal 80 studielasturen voor. De
week voor de herfstvakantie is lesvrij, dan is er tijd om grote stappen te zetten en meters te maken.
Terug naar de toetsen: het is dus de bedoeling dat de toetsen van toetsweek 3 voor de vakantie
worden gemaakt. Het inhalen of herkansen ervan zal plaatsvinden na de zomervakantie,
waarschijnlijk in week 37 (vanaf maandag 7 september). De toetsen van toetsweek 4 staan in
diezelfde week op het programma.
Wij hopen dat we zo binnen onze mogelijkheden een goede invulling kunnen geven aan de
beschikbare tijd in de maand juni. Meer informatie over de dagelijkse gang van zaken in de laatste
schoolweken volgt op korte termijn.
Met vriendelijke groet,

Japke Wiersema, leerjaarleider klas 5

