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Castricum,  juni 2020  

 

 

Aan de leerlingen van de bovenbouw en hun ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij informatie over: 

- de laatste dagen van dit schooljaar.  

- het inleveren van de boekenpakketten (zie blz. 6). 

  

2 t/m 12 juni: toetsweek klas 3m,4h,4v en 5v 

 

Je rooster van de toetsweek kun je vinden op Zermelo. 

 

Om onrechtmatig gebruik van de nieuwe media te voorkomen verzoeken we je om je mobiele telefoon, 

smartwatch of geluidsdrager niet mee naar school te nemen. Indien je het apparaat wel bij je hebt dien 

je deze in je tas te doen. 

Bij binnenkomst desinfecteer je je handen en in het lokaal is je tafel al schoon. Je zet je tas naast je 

stoel en je jas hang je over je stoel. 

 

3 mavo 

15 t/m 18 juni les op afstand volgens rooster. Bespreken van toetsen, geven van feedback,  

in te leveren praktische opdrachten en afronden lesstof. 

18 juni: online inleveren CKV uiterlijk 16:00 uur  

22 juni: PTA herkansing op school, check je rooster op Zermelo. 

22 juni: docentenvergadering: geen les 

 

De mentor neemt na vergadering z.s.m. contact op met de ouder(s)/verzorger(s) indien een leerling niet 

bevorderd kan worden, een verbetertraject ingezet wordt of er een advies voor bevordering naar een 

andere afdeling uitgesproken wordt. Tevens worden de ouder(s)/verzorger(s) daarvan door de team-

leider schriftelijk op de hoogte gesteld. 

 

23 juni: mentorlessen op school  3 momenten in kleine groepen 

 

Schoonmaken kluisjes. 

Na of tijdens het mentormoment ga je naar je kluisje. Het kluisje moet leeg, schoon en stickervrij 

(binnen- en buitenkant) zijn. 

Bewaar je tag goed , deze heb je na de vakantie weer nodig. 

De leerlingen met kluissleutels laten die in de kluisjes achter op de dag van leegmaken. 

Als je nog materialen van de mediatheek in je bezit hebt, kun je die vandaag inleveren. 

 

 Alle spullen die nog achterblijven in de kluisjes worden weggegooid! 

 

JPBieb-materialen inleveren vóór 30 juni! 
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23 t/m 26 juni  

• leerlingen met verbetertrajecten (incl. CKV) werken van 12:30-15:30 uur op school. 

leerlingen zonder verbetertraject werken thuis zelfstandig aan nog in te leveren praktische 

opdrachten.  

• alle vakdocenten verzorgen voor leerlingen zonder verbetertraject nog minimaal 1 les op 

afstand om het jaar af te sluiten. 

 

29 juni: herkansing maatschappijleer op school. Via je teamleider ontvang je de juiste tijds- en 

lokaalindeling. 

30 juni: vaststellen definitieve overgang. Mentoren bellen leerlingen en ouders met de uitslag. De 

teamleider bevestigt dit schriftelijk. 

30 juni: inleveren boekenpakket. 

Op blz. 6  staan de spelregels en het tijdstip voor het inleveren van je boeken. 

 

2 juli: mentorbijeenkomsten op school voor alle klassen in kleine groepjes en rapporten uitreiken.  

Via de mentor volgt de juiste tijdsindeling.  

 

Klas Mentor Datum Uur Lokaal 

3mA HHt donderdag 2 juli 2020 2, 4 en 6 A.104 

3mB CRm donderdag 2 juli 2020 2, 4 en 6 A.105 

3mC JBk donderdag 2 juli 2020 2, 4 en 6 A.106 

 

 

4 havo 

15 t/m 18 juni: les op afstand volgens rooster. Bespreken van toetsen, nog in te leveren praktische 

opdrachten en afronden lesstof. In deze week zal een verplichte webinar georganiseerd worden over 

het profielwerkstuk. De juiste dag en tijd volgt via de teamleider.  

18 juni: online inleveren CKV uiterlijk 16:00 uur 

22 juni: PTA herkansing op school, zie Zermelo. 

22 juni: docentenvergadering: geen les 

 

De mentor neemt na vergadering z.s.m. contact op met de ouder(s)/verzorger(s) indien een leerling niet 

bevorderd kan worden, een verbetertraject ingezet wordt of er een advies voor bevordering naar een 

andere afdeling uitgesproken wordt. Tevens worden de ouder(s)/verzorger(s) daarvan door de team-

leider schriftelijk op de hoogte gesteld. 
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23 juni: 4h mentorlessen PWS op school  3 momenten in kleine groepen 

Schoonmaken kluisjes: 

Na of tijdens het mentormoment ga je naar je kluisje. Het kluisje moet leeg, schoon en stickervrij 

(binnen- en buitenkant) zijn. 

Bewaar je tag goed , deze heb je na de vakantie weer nodig. 

De leerlingen met kluissleutels laten die in de kluisjes achter op de dag van leegmaken. 

Als je nog materialen van de mediatheek in je bezit hebt, kun je die vandaag inleveren. 

 

 Alle spullen die nog achterblijven in de kluisjes worden weggegooid! 

 

JPBieb-materialen inleveren vóór 30 juni! 

 

23 t/m 26 juni  

• Leerlingen met verbetertrajecten (incl. CKV) werken van 12:30 - 15:30 uur op school. 

• Leerlingen zonder verbetertraject werken thuis zelfstandig aan nog in te leveren praktische 

opdrachten.  

• Alle vakdocenten verzorgen voor leerlingen zonder verbetertraject nog minimaal 1 les op 

afstand om het jaar af te sluiten. 

•  

29 juni: herkansing maatschappijleer op school. Via je teamleider ontvang je de juiste tijds- en 

lokaalindeling. 

30 juni: vaststellen definitieve overgang. Mentoren bellen leerlingen en ouders met de uitslag. De 

teamleider bevestigt dit schriftelijk. 

1 juli: Inleveren boekenpakket. 

Op blz. 6  staan de spelregels en het tijdstip voor het inleveren van je boeken. 

 

2 juli: mentorbijeenkomsten op school voor alle klassen in kleine groepjes en rapporten uitreiken. 

Via de mentor volgt de juiste tijdsindeling. 

 

Klas Mentor Datum Uur Lokaal 

4hA KHr donderdag 2 juli 2020 3, 5 en 7 A.104 

4hB HVd donderdag 2 juli 2020 3, 5 en 7 A.105 

4hC SHg donderdag 2 juli 2020 3, 5 en 7 A.106 

4hD TSm donderdag 2 juli 2020 3, 5 en 7 A.107 

4hE LGs donderdag 2 juli 2020 3, 5 en 7 A.108 

4hF HSd donderdag 2 juli 2020 3, 5 en 7 A.109 

4hG CSl donderdag 2 juli 2020 3, 5 en 7 A.110 
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4 vwo/5 vwo 

15 t/m 18 juni les op afstand volgens rooster. Bespreken van toetsen, nog in te leveren praktische 

opdrachten en afronden lesstof. 

18 juni: online inleveren CKV uiterlijk 16:00 uur 

19 juni: 4v mentorlessen op school  3 momenten in kleine groepen 

Inleveren kluissleutel en schoonmaken kluisjes: 

Na of tijdens het mentormoment ga je naar je kluisje. Het kluisje moet leeg, schoon en stickervrij 

(binnen- en buitenkant) zijn. 

Bewaar je tag goed , deze heb je na de vakantie weer nodig. 

De leerlingen met kluissleutels laten die in de kluisjes achter op de dag van leegmaken. 

Als je nog materialen van de mediatheek in je bezit hebt, kun je die vandaag inleveren. 

 

 Alle spullen die nog achterblijven in de kluisjes worden weggegooid! 

 

JPBieb-materialen inleveren vóór 30 juni! 

 

22 juni PTA herkansing op school, zie Zermelo. 

 

22 juni: docentenvergadering: geen les 

 

De mentor neemt na vergadering z.s.m. contact op met de ouder(s)/verzorger(s) indien een leerling niet 

bevorderd kan worden, een verbetertraject ingezet wordt of er een advies voor bevordering naar een 

andere afdeling uitgesproken wordt. Tevens worden de ouder(s)/verzorger(s) daarvan door de team-

leider schriftelijk op de hoogte gesteld. 

 

23 juni: 5v mentorlessen op  school PWS/hoe staat het ervoor?  3 momenten in kleine groepen 

Inleveren kluissleutel en schoonmaken kluisjes: 

Na of tijdens het mentormoment ga je naar je kluisje. Het kluisje moet leeg, schoon en stickervrij 

(binnen- en buitenkant) zijn. 

Bewaar je tag goed , deze heb je na de vakantie weer nodig. 

De leerlingen met kluissleutels laten die in de kluisjes achter op de dag van leegmaken. 

Als je nog materialen van de mediatheek in je bezit hebt, kun je die vandaag inleveren. 

 

 Alle spullen die nog achterblijven in de kluisjes worden weggegooid! 

 

JPBieb-materialen inleveren vóór 30 juni! 

 

23 t/m 26 juni: 

• Leerlingen met verbetertrajecten (incl. CKV) werken van 12:30 - 15:30 uur op school. 

• Leerlingen zonder verbetertraject werken thuis zelfstandig aan nog in te leveren praktische 

opdrachten.  

• Alle vakdocenten verzorgen voor leerlingen zonder verbetertraject nog minimaal 1 les op 

afstand om het jaar af te sluiten. 

 

 

 



5 
 

 

 

29 juni: herkansing maatschappijleer op school, zie Zermelo 

30 juni: vaststellen definitieve overgang. Mentoren bellen leerlingen en ouders met de uitslag. De 

teamleider bevestigt dit schriftelijk. 

1 juli: Inleveren boekenpakket. 

Op blz. 6  staan de spelregels en het tijdstip voor het inleveren van je boeken. 

 

2 juli: mentorbijeenkomsten op school voor alle klassen in kleine groepjes en rapporten uitreiken 

Via je mentor ontvang je de juiste tijdsindeling. 

Klas Mentor Datum Uur Lokaal 

4vA CHr donderdag 2 juli 2020 2, 4 en 6 A.101 

4vB FHn donderdag 2 juli 2020 2, 4 en 6 A.102 

4vC TGr donderdag 2 juli 2020 2, 4 en 6 A.103 

4vD WUr donderdag 2 juli 2020 2, 4 en 6 A.124 

4vE JTm donderdag 2 juli 2020 2, 4 en 6 A.125 

          

5vA TJn donderdag 2 juli 2020 3, 5 en 7 A.101 

5vB MHw donderdag 2 juli 2020 3, 5 en 7 A.102 

5vC LPl donderdag 2 juli 2020 3, 5 en 7 A.103 

5vD AMn donderdag 2 juli 2020 3, 5 en 7 A.124 

5vE MBd donderdag 2 juli 2020 3, 5 en 7 A.125 

 

 

 

 

 

VERZOEKEN OM VERVROEGDE VAKANTIE 

 

Leerlingen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn het rapport op te halen dienen dit van 

tevoren aangevraagd te hebben aan hun teamleider middels het formulier ‘aanvraag extra vakantie en 

verlof’. Dit verlof zal alleen toegekend worden met in achtneming van de normaal geldende 

buitengewoon verlof regels. 

Als er toestemming is verleend voor het extra verlof, kan het rapport opgehaald worden op donderdag 

13 augustus om 12.00 uur. 

Voor 3m in kamer A.117, voor de 4h en 4/5v in kamer B.001 

 

BEGIN NIEUWE SCHOOLJAAR 

 

Het schooljaar start weer op dinsdag 18 augustus. Het is nu nog niet bekend hoe de start van het 

school er uit zal zien. In de week voor de start van het schooljaar wordt hierover een mail verstuurd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Teamleiders bovenbouw 
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Inleveren van de boekenpakketten in de aula A-gebouw 

30 juni en 1 juli 

 

Zorg dat je op tijd bent en houd 1,5 meter afstand! 

 

• Controleer voordat je ze gaat inleveren of je alle boeken bij je hebt. Dit bespaart je een 

onnodige fietstocht. 

• Beschadigde en ontbrekende boeken worden in rekening gebracht. 

• Ben je op ondergenoemd tijdstip (met een geldige reden) verhinderd, zorg dan dat een  

ouder/verzorger jouw pakket inlevert. 

 

 

 

 

dinsdag 30 juni 2020 

14.35 3mA       

14.50 3mB       

15.05 3mC       

    

woensdag 1 juli 2020       

11.40 4hA   13.20 4vA 

11.50 4hB   13.35 4vB 

12.00 4hC   13.45 4vC 

12.15 4hD   14.00 4vD 

12.25 4hE   14.10 4vE 

12.40 4hF       

12.55 4hG   14.25 5vA 

      14.30 5vB 

      14.40 5vC 

      14.55 5vD 

      15.05 5vE 

 
 
 
 
 
 
 
  


