VWO 4 Laatste schoolweken - 2019
Het is nog een paar weken en dan zit het schooljaar er al weer op. Maar voordat
het zover is, moet er nog veel werk gedaan worden. De laatste weken verlopen
door de proefwerkweek en de rapportvergaderingen, niet volgens het bestaande
rooster. Over het verloop van de laatste schoolweken gaat deze informatiebrief.
Lees de brief goed door en schrijf wat voor jou van belang is zorgvuldig in je
agenda.

Proefwerkweek
1. Het rooster.
 Op de site vind je het rooster van de proefwerkweek.
2. Belangrijke punten en regels.
1. Zorg ervoor, dat je op tijd voor ieder proefwerk aanwezig bent. Ben je te
laat, dan meld je je bij de teamleider of de receptie. Je krijgt daar een
briefje waarmee je naar het lokaal gaat. In principe krijgen telaatkomers
geen verlenging van tijd.
2. Mobiele telefoons zijn in de toetslokalen niet toegestaan.
3. Verlaat je het lokaal eerder, dan ga je meteen naar de
gemeenschappelijke ruimte of naar buiten; bezorg medeleerlingen die nog
aan het werk zijn geen overlast.
4. In de pauze gelden de normale regels. Je verlaat de lokalen en de gangen.
5. Als een proefwerk niet gemaakt is, kan dit alsnog ingehaald worden op
maandag 8 juli 2019 om 8.30 uur in lokaal C21. Dit kan echter alleen
als er een geldige reden voor het verzuim is en je tijdig bent afgemeld bij
de receptie en teamleider.

Na de proefwerkweek
1. Proefwerken inzien.
Op woensdag 10 juli 2019 kun je van 11.20 tot 12.10 uur je
proefwerken inzien. De cijfers worden bekend gemaakt via SOM. Op de site
bij rooster kan je zien in welk lokaal de betreffende vakdocent is.
2. Herkansingen.
 Woensdag 10 juli 2019 uiterlijk 14.00 uur geven de leerlingen van
4V zich op voor de herkansingen van periode 4 en de jaarherkansing.
Let op! Na 14.00 uur kan je je niet meer intekenen en dus niet mee doen
aan de herkansingen.
 Woensdag 10 juli 2019 staat het rooster van de herkansingen uiterlijk
20:00 uur op de site.
 Donderdag 11 juli 2019 heb je studieverlof zodat je heel goed je
herkansing kan leren.
 Vrijdag 12 juli 2018 vanaf 9:20 uur (dyslecten starten om 8:30)
vinden de herkansingen plaats, zie rooster op de site voor de juiste
lokalen. Je maakt twee herkansingen achter elkaar, zonder het lokaal te
verlaten.



Maandag 15 juli 2019 van 10.10 – 11.00 uur kun je de herkansingen
inzien, rooster zie site. De cijfers worden via SOM bekend gemaakt.

3. Overzicht per dag:
Maandag 8 juli 2019
Inhalen gemiste toetsen Tweede Fase, 8.30 uur in C21
Dinsdag 9 juli 2019
Roostervrij.
Woensdag 10 juli 2019
Inzien toetsen van 11.20 tot 12.10 uur en opgeven herkansing tot uiterlijk
14.00 uur. LET OP! 14.00 is harde deadline!!!!
Donderdag 11 juli 2019
Studieverlof. Leren voor de herkansingen op vrijdag 12 juli 2019

4. Boeken inleveren.
Je krijgt na een brief thuis met informatie over de procedure en het
inleverformulier. Het inleverformulier moet tegelijk met de boeken worden
ingeleverd. Het inleveren van de boeken is op maandag 15 juli 2019. Het
precieze inleverschema is te bekijken op onze site onder kopje “ouders” en
dan boekenfonds. Of via deze link: http://heerenlanden.nl/boekenfonds/
5. Rapportuitreiking.
 Op vrijdag 19 juli 2019 kom je om 10.10 uur naar school om je rapport
te halen. Het rooster voor het rapport ophalen staat op de site.
 Controleer als je het rapport krijgt de cijfers, maar ook of je profiel voor
het volgende schooljaar klopt. Ontdek je iets dat niet klopt, meld dat dan
direct aan je decaan en mentor.
6. Ophalen boeken nieuwe schooljaar en aanvang nieuwe schooljaar
 Op vrijdag 30 augustus 2019 word je op school verwacht om je boeken
voor het nieuwe schooljaar op te halen. In de brief die je hebt gekregen
over het inleveren van de boeken staat wanneer je verwacht wordt. Deze
info staat t.z.t. ook op de website van de school.

