Aan de leerlingen van klas 4 en hun ouder(s) of verzorger(s),

We zijn blij jullie binnenkort weer op school te mogen ontvangen. Maandag is de dag dat klas 4 naar school
komt. Hierbij ontvangen jullie een nadere toelichting bij het rooster vanaf 2 juni. In week 23 (1-5 juni) is er op
de maandag geen les in verband met tweede Pinksterdag. Het rooster gaat voor jullie dus echt in op 8 juni.
In klas 4 is er gekozen voor een mix van lessen in stamklasverband (ne, en, ltc) en lessen in clustergroepen (de
groene blokken). De lessen in stamklasverband zijn, naast natuurlijk het inhoudelijke aspect, gericht op het
sociale aspect. Het zal fijn zijn elkaar weer (deels) in klassenverband te zien. De clustervakken zijn vakken waar
een duidelijke instructiebehoefte bestaat. Voor deze vakken kunnen de leerlingen een keuze maken om een
contactmoment te kunnen bijwonen. De leerlingen die vanuit het kleurenadvies met betrekking tot de
bevordering vallen in de oranje en rode categorie moeten een keuze maken voor de clustervakken. Leerlingen
die als advies de kleur groen hebben gekregen mogen aan de clustervakken deelnemen, maar zijn niet
verplicht. Jullie ontvangen het voorlopig kleurenadvies met betrekking tot bevordering in de loop van week 23.
Het is per clustervak toegestaan om een keer te kiezen voor het bijwonen van dat vak om vragen te stellen of
een practicum te doen. Dit om ook andere leerlingen de kans te bieden dat vak in een andere week te
bezoeken. We zijn daarbij natuurlijk gebonden aan een maximale groepsgrootte.
Er is voor gekozen om klas 4 het Schoolexamendossier nog te laten afronden in dit cursusjaar. Dat kan omdat
het slechts twee schoolexamens, KCV en LTC/GTC, betreft. De herkansingen voor deze schoolexamens worden
wel over de zomervakantie heen getild. Het Schoolexamen GTC wordt afgenomen op vrijdag 26 juni van 13:30
tot 15:00 uur in lokalen 204-205.
De groepsindeling van klas 4C is nog lichtelijk gewijzigd in verband met de verdeling van CUC en niet-CUCleerlingen.
Verdere toelichting op het rooster
Afkortingen:
SE TW3 = Schoolexamen Klassiek Culturele Vorming van toetsweek 3
SE LTC TW4 = Schoolexamen Latijnse Taal en Cultuur van toetsweek 4
SE GTC TW4 = Schoolexamen Grieks Taal en Cultuur van toetsweek 4
T = toets

men= mentoruur

Inl = boeken inleveren

Hoe gaat het vervoer naar school?
1.
2.
3.

Is fietsen haalbaar, kom dan op de fiets.
Als dat niet mogelijk is zorgen ouders voor vervoer van en naar school.
Als beide niet mogelijk is, maak je gebruik van het openbaar vervoer. Denk er aan een mondkapje te
dragen. Het OV zet extra materieel in.

Waar let je op in het schoolgebouw?
Betreed niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les het gebouw, via de hoofdingang. Ontsmet eerst je
handen en volg de route die de pijlen aangeven richting je lokaal. Er is éénrichtingsverkeer. Kluisjes worden
niet gebruikt. Lees de overige aanwijzingen die je in een eerder schrijven hebt ontvangen nog eens goed door.
Andere lesdagen:
Op de overige lesdagen van de week gaan de video-lessen voor zover mogelijk door.
Let op Magister.
Als we allemaal de richtlijnen in acht nemen kunnen we optimaal de lessen vorm geven.

Met vriendelijke groet,
Ernst Buurma, leerjaarleider klas 3 en 4

