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Dinsdag was het zo ver. We hebben er lang op moeten wachten, maar 2AG kwam speciaal
voor een mentorles naar school. Het was spannend van te voren, maar het samenzijn was
weer hartstikke fijn! Een ongelofelijk goed gevoel om weer leerlingen in school te hebben.
Daarvoor zijn we het onderwijs in gegaan!
Woensdag was de echte start. De 2 en 3 mavoklassen kwamen naar school en volgden
volgens het rooster een mentorles en twee vaklessen. De leerlingen zagen voor het eerst
weer de mentor in levenden lijve, dat is toch wel anders dan via een Google Meet. De
mentor heeft samen met de leerling naar een aantal zaken gekeken en hem of haar weer op
weg geholpen waar dat nodig was. De vaklessen zijn “korte “lessen waar de leerlingen met
een vakdocent bekijken waar de knelpunten zaten voor het vak en waar eventueel extra
uitleg nodig was. Docenten en leerlingen hebben een fijne middag met elkaar gehad en
kijken uit naar het volgende moment.
Absenties
Het is natuurlijk mogelijk dat uw kind niet naar school kan of mag komen. Als dit zo is, geef
dit dan door aan de administratie, met opgave van de reden voor afwezigheid. Wij behouden
dan het overzicht en weten wie we wel en niet kunnen verwachten.
Examenuitslagen
Op dinsdagmiddag gingen de mentoren van de geslaagde examenleerlingen met de
teamleiders op pad om iedereen persoonlijk een GESLAAGD!-envelop te overhandigen.
Voor elke leerling alvast een kort, feestelijk momentje waar ze de (in de meeste gevallen al
bekende) boodschap te horen kregen: JE BENT
GESLAAGD, HOERA!!
We hebben prachtige resultaten behaald:
mavo 100% geslaagd!
havo 92% geslaagd!
vwo 95% geslaagd (van wie twee cum laude)!

De percentages van havo en vwo kunnen na de resultaatsverbeteringstoetsen (rv’s) wellicht
nog iets hoger worden. We wensen de leerlingen die zich daarop gaan voorbereiden heel
veel succes!
9 juni studiedag
Volgende week dinsdag buigen de secties zich over het programma voor het nieuwe
schooljaar. We willen ervoor zorgen dat het programma van volgend jaar zo goed mogelijk
aansluit bij de ervaringen van dit jaar. Dat belangrijke stof wordt herhaald en dat er de
mogelijkheid is om hiaten van dit jaar op te vullen. We gebruiken de op deze dag
oorspronkelijke geplande activiteitendag om hiervoor tot een eerste opzet te komen.
Dit betekent dat zowel de online lessen, als de live lessen geen doorgang zullen vinden op 9
juni.

Diplomauitreiking
We zijn druk bezig om voor elke afdeling een coronaproof diplomauitreiking te organiseren.
Hoe die eruit gaat zien, verklappen we nog niet. Wel graag ieders aandacht voor een
aangepaste datum:
mavo: maandag 29 juni om 16:00 uur
havo: woensdag 1 juli om 14:00 uur
vwo: donderdag 2 juli om 16:00 uur
De uitnodiging met nadere informatie kunnen jullie binnenkort tegemoet zien.

