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Na een ziekbed van enkele maanden is afgelopen
vrijdag onze zeer geliefde collega Ria Rens overleden.

Ria is ruim ach:en jaar aan onze school verbonden
geweest als docente Engels, mentor en lid van het
Zorgteam. Zij was zeer betrokken bij school en de
leerlingen.
Als team voelen wij verslagenheid en haar overlijden raakt
ons zeer.
Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen, kleinkind
en overige familieleden.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen de uitvaart bij te wonen is
de school komende vrijdag de hele dag gesloten.

Toetsweek I
Van woensdag 31 oktober tot en met donderdag 8 november vindt toetsweek I plaats.
Vrijdag 2 november zal de school dicht zijn i.v.m. het overlijden van onze collega, mw. Rens. De toetsweek
is daarom verlengd met 1 dag.
Bovenbouwleerlingen kunnen gebruik maken van de herkansingsdag op woensdag 28 november. Zij
mogen één vak herkansen om te verbeteren.
Als een leerling ziek is geweest zal hij/zij de herkansing in moeten leveren om de toets voor dat vak
alsnog te kunnen maken. Bovendien zullen de terugkommomenten i.v.m. te laat gedaan
komen en eventuele
absenLes verklaard moeten zijn.
We wensen alle leerlingen heel veel succes!

LOB
Dinsdagavond 16 oktober vond de informaLeavond “kiezen in de bovenbouw; studieen beroepskeuze” plaats. Er waren drie sprekers uitgenodigd om de aanwezige
ouders voor te lichten over dit onderwerp. Jeany van Beelen van Hogeschool
Inholland vertelde meer in het algemeen over studeren in het vervolgonderwijs, de
aanmeldingsprocedure, eisen die er gesteld worden en over welke stappen leerlingen
kunnen zeWen om tot een zo goed mogelijke studiekeuze te komen. Na de pauze
konden ouders kiezen tussen twee presentaLes. Gerard Hogendoorn van de Erasmus
Universiteit ging in op studeren aan de universiteit en Rik Roelfzema van Hogeschool
Inholland sprak over de psychologie van het kiezen, hoe dat in z’n werk gaat bij
jongeren.
In alle presentaLes kwam naar voren hoe belangrijk de rol van ouders is bij dit
keuzeproces. Ouders onderschaWen vaak hun aandeel hierin. Daarom zijn we ook
alLjd zo blij met de ouders die deze avond bijwonen. Wel waren we een beetje
teleurgesteld over de opkomst: rekening houdend met ouders die zich zowel op
papier als digitaal hadden aangemeld, verwachWen we toch een kleine honderd
ouders te mogen ontvangen. Misschien kwam het door het mooie weer of de
oefenwedstrijd van Oranje, maar er kwamen uiteindelijk slechts 43 ouders opdagen.
Hierbij doen we alsnog een oproep aan u allen om uw kind aan te sporen naar Open
Dagen te gaan en te gaan proefstuderen, zodat uw kind goed voorbereid deze
belangrijke keuze kan maken.

Eindexamen
Mijneindexamen.nl is vanaf dit moment beschikbaar met alle informaLe voor examenjaar
2018-2019.
Mijneindexamen.nl is een mobiele webapp voor alle examenleerlingen vmbo, havo en vwo. Deze site is
ontwikkeld voor smartphone en tablet, maar is ook via de computer goed toegankelijk.
Op maat
Op mijneindexamen.nl stelt de examenkandidaat zijn persoonlijke examenrooster samen, door een
niveau en vakkenpakket te selecteren. Vanaf dit jaar is het ook mogelijk vakken op een hoger niveau op
te nemen in het rooster.
Bij ieder vak staat welke hulpmiddelen zijn toegestaan en na afname verschijnt de link naar het
correcLevoorschrig. De site geeg hiermee elke leerling een overzicht op maat van zijn/haar
examenperiode.
Mijneindexamen.nl geeg ook prakLsche informaLe ter voorbereiding op de examens: oefenexamens,
syllabi, de slaag-zakregeling, algemene regels en Lps.

Start Business School 4e klassen
Vlak voor de herfstvakanLe zijn ook de 4e klassen gestart met de eerste bijeenkomst van de Business
School.
Een plekje in de Business School krijg je overigens niet zomaar. Je moet eerst solliciteren, daarna een
sollicitaLegesprek voeren en tot slot een overeenkomst sluiten met de begeleiders van de Business
School. Dit jaar zijn 15 leerlingen uit 4 Havo en 4 Atheneum door de selecLe gekomen. Ze hebben
allemaal met elkaar gemeen dat ze ondernemend zijn en heel graag meer te weten willen komen van het
ondernemerschap.
De Business School staat vooral in het teken van dingen doen. In november gaan we de haven van
RoWerdam bezoeken en een eerste voorbereidende bijeenkomst hierover hebben we al gehad. Een
aantal leerlingen dromen nu al van een toekomst als loods, havenverkeersleider of kapitein. Allemaal
ondernemende (en goed betaalde) funcLes.
Later dit jaar gaan we ook echt geld verdienen. We gaan ons opsplitsen in 4 of 5 mini-ondernemingen.
En zullen in het voorjaar van 2019 onze spullen verkopen op markten of braderieën.

Halloweenfeest
Wat een mooie creaLes hebben wij gezien op ons Halloweenfeest
voor klas 1 en 2 op vrijdag 19 oktober!
Bijna iedereen zag er griezelig uit, het was zelfs moeilijk om
sommige leerlingen en docenten te herkennen!
De leerlingen hebben leuk met elkaar gezongen met het
karaokeprogramma en gegriezeld in ons zelfgemaakte spookhuis
met levende monsters erin.
Leuk dat er een grote opkomst was!

