Castricum, juni 2022

Aan de leerlingen van 3 mavo en hun ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij informatie over:
- de laatste dagen van dit schooljaar.
27 juni t/m 4 juli: toetsweek voor 3m
•
•

Je rooster van de toetsweek kun je vinden in Zermelo.
Indien je in de toetsweek ziek bent nemen je ouder(s)/ verzorger(s) contact op met de
teamassistente of met je teamleider om afspraken te maken welk proefwerk je nog in moet
halen.

Om onrechtmatig gebruik van de nieuwe media te voorkomen verzoeken we je om je mobiele
telefoon of geluidsdrager niet mee naar school te nemen. Dit geldt ook voor (smart)horloges. Indien
je het apparaat wel bij je hebt dien je deze op de tafel van de surveillant of in de telefoonzak aan de
muur te leggen en het na afloop van de toets weer mee te nemen. Dit alles uiteraard op eigen risico.
Vrijdag 1 juli: uiterste datum voor het inleveren van JPBieb materialen. Ook de boetes moeten
betaald zijn.
5 juli t/m 8 juli: Activiteitenweek
Dinsdag 5 juli:
CKV dag voor alle leerlingen van 3 mavo. Op deze laatste CKV dag van dit jaar zal CKV (verplicht
examenonderdeel) afgerond worden. Over de inhoud en indeling van de dag krijgt u van de docent
een apart bericht.
Woensdag 6 juli:
09:00-13:00 - Profielwerkstukdag
Klas:
3mA
3mB
3mC
3mD
Lokaal:
A.301 A.302 A.303 A.318
Donderdag 7 juli:
09:00-13:00 - Profielwerkstukdag
Klas:
3mA
3mB
3mC
3mD
Lokaal:
A.301 A.302 A.303 A.318
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Vrijdag 8 juli:
Vanaf 08:15 uur: inhalen gemiste toetsen uit toetsweek
- 08.15 - herexamen maatschappijleer
- 08.45 - 09.15 uur ophalen toetsen 3m
Klas:
Lokaal:

3mA
A.114

3mB
A.115

3mC
A.116

3mD
A.124

Dinsdag 12 juli: rapportvergadering
De mentor neemt na de vergadering z.s.m. contact op met de ouder(s)/verzorger(s) indien een
leerling niet bevorderd kan worden of er een advies naar een andere afdeling uitgesproken wordt.
Tevens worden ouder(s)/verzorger(s) daarvan door de teamleider schriftelijk op de hoogte gesteld.
12 en 13 juli:
Inleveren boeken
Leerlingen krijgen mail met een persoonlijke tijd voor het inleveren van het boekenpakket
•
•
•

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.

15 juli: rapporten uitreiken
10.00 uur uitreiken rapporten leerlingen die niet bevorderd zijn van de klassen 3m 34h 345v.
10.15 uur uitreiken rapporten leerlingen die bevorderd zijn van de klassen 3m 34h 345v.
Klas:
Lokaal:

3mA
A.115

3mB
A.116

3mC
A.124

3mD
A.125

Verzoeken om vervroegde vakantie
Leerlingen die door omstandigheden niet in de gelegenheid 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 voor extra verlof verleend is, kan het rapport opgehaald worden op donderdag
25 augustus om 12.00 uur in kamer A.117 De rapporten kunnen niet worden opgestuurd.
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BEGIN NIEUWE SCHOOLJAAR
Het schooljaar begint weer op woensdag 31 augustus met twee kennismakingsdagen. De lessen
starten op vrijdag 2 september.
Aan het begin van het schooljaar is de klassenindeling bekend. Leerlingen kunnen in 4 mavo geen
verzoek doen om bij vrienden/vriendinnen in de klas te komen.
Tenslotte wensen wij de leerlingen veel succes de laatste periode!
Met vriendelijke groet,
Frederike Rudolphij
Teamleider 3/4 mavo & 4 havo
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