Aan de leerlingen van klas 6 en hun ouders/verzorgers
Leeuwarden, 20 mei 2020
Beste leerlingen,
De datum van 4 juni nadert, de volgende week zullen wij hopelijk voor iedere leerling goed in beeld
hebben hoe hij of zij ervoor staat. Onlangs verscheen naar aanleiding van de nieuwe slaagzakregeling een nieuw document op Examenblad. In bijgaande brief heb ik de belangrijkste
informatie op een rij gezet. Met name als het gaat om slagen of zakken is het zaak om de tabel in het
document goed te bekijken.
In mijn brief van 22 april hebben jullie het tijdpad voor de komende periode kunnen lezen. Mede
naar aanleiding daarvan nog een paar belangrijke punten:








Aanstaande maandag (25 mei) om 12.00 uur moeten alle cijfers van de herkansingen in
Magister staan.
De cijfercontrole vindt plaats op woensdag 27 mei. Jullie krijgen dan je voorlopige cijferlijst in
de vorm van een zogenaamde akkoordverklaring onder ogen. Als dat overzicht klopt,
onderteken je de lijst je neemt die mee naar huis. Een tweede ondertekende exemplaar
blijft op school. Kijk thuis al in Magister, eventuele problemen graag tijdig aan ons
doorgeven.
De indeling van de klassen is als volgt:
- 9.00 uur 6A (Arnold t/m Van Haskera in 0.02, Houtsma t/m Spoelstra in 0.04, Theuns t/m
Van Zon in 0.08;
- 10.00 uur 6B (Basta t/m Drost in 0.02, Eisses t/m Van der Ploeg in 0.04, Steenstra t/m
Wijnia in 0.08);
- 11.00 uur 6C (Agtereek t/m Kiewiet in 0.02, Knoester t/m Scheffer in 0.04, Schippers t/m
Wolfswinkel in 0.08).
Zoals jullie weten vindt de officiële uitslagbepaling plaats op donderdag 4 juni. Al eerder
weet je natuurlijk of je je wilt opgeven voor een RV-toets. Voor een RV-toets kun je je
tot uiterlijk 8 juni 12.00 uur inschrijven, maar eerder kan natuurlijk ook. Inschrijven doe je
door mij een mailtje te sturen. Het lijkt me verstandig om al snel contact met je docent op te
nemen over je voornemen om een RV-toets te maken. Begin op tijd met de voorbereidingen,
dat kan nu al.
Over de diplomering zijn we nog in overleg, informatie volgt.
Kort geleden heb ik jullie een mailtje gestuurd met de vraag mij een ingevuld formulier over
het testimonium terug te sturen. Gelukkig hebben veel mensen gereageerd, maar ik zou nog
graag een formulier ontvangen van:
6A Tim, Chris, Chris, Sean, Jornt, Bote, Cynthia, Anneke, Daan, Djurre, Romke, Maaike,
Merel, Jesse, Jens, Janke, Bente, Dante;
6B Stefan, Jesse Piter, Nynke, Pieter, Liebbe, Evelyn, Kaz, David, René Peter, Myrthe, Eline,
Hidde, Hielco, Thirsa;
6C: Joris, Myrthe, Thomas, Anne, Jonathan, Arvin, Sarah, Jorik, Marlissa, Jérôme, Fokke,
Sanne, Priscilla, Jade, Iggy, Nine, Marije, Sarah, Dejan, Carmen, Silke.



Op 4 juni worden jullie gebeld, hopelijk door je mentor, maar misschien ook wel door
mevrouw Pelgrum. Wij gaan uit van de telefoonnummers zoals die in Magister staan, dat zijn
in veel gevallen de vaste huistelefoons. Als je liever op je eigen mobiele nummer gebeld wilt
worden kan dat. Wil je mij dan zo snel mogelijk dat telefoonnummer doorgeven?
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Dat was het voor nu. Voor vragen en/of opmerkingen ben ik vanaf aanstaande maandag weer
bereikbaar. Een mooi hemelvaartsweekend gewenst.
Met vriendelijke groet,

Japke Wiersema
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