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Mentor update
Geachte ouders en verzorgers,
4 havo is over de helft met de
toetsen en bijna klaar met periode 3. De cijfers, maar ook andere informatie, kunt u inzien
via Magister. Door middel van
deze nieuwsbrief zullen wij u
weer op de hoogte brengen van
de laatste ontwikkelingen in 4 havo. In april (na de
3e toetsperiode) zullen wij de volgende nieuwsbrief
versturen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Maréchal

Mentor havo 4

In het kader van de loopbaanoriëntatie stelt het Bonhoeffercollege dit schooljaar in de afdeling havo tijd ter
beschikking voor een ‘Beroepsoriënterende stage’. Alle
ouders zijn hier door middel van een brief in maart over
geïnformeerd.
Als mentor van een havo 4 klas is deze periode een
mooie periode. De leerlingen worden steeds meer bewust van het feit dat ze in het eindexamenprogramma
zitten en dat ze moeten nadenken over hun toekomst.
Gelukkig kunnen we binnen het Bonhoeffer via LOB
(Loopbaan begeleiding), stages of projecten van bv de
Business Class ( ING en Rabobank) bij het bedrijfsleven
ervaring opdoen.
Tot slot, nog even wat belangrijke data op een rijtje:



Donderdag 31 maart t/m vrijdag 8 april : PTA periode 3



Maandag 11 april start periode 4



Van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei vakantie

Wordt het vwo, hbo, een tussenjaar of iets anders?



21 juni herkansingen periode 3

Met havo 4 leerlingen is op 25 februari Inholland
bezocht in Alkmaar. Rond 12.30 zijn alle leerlingen
in twee volle bussen op weg gegaan naar de hbo
instelling in de kaasstad.
Bij Inholland werden we na een algemeen welkom
verdeeld in groepen om vakgerichte informatie te
verkrijgen. Leerlingen konden vooraf aanmelden bij
deze vakken en hebben zo’n 1,5 uur interactief gewerkt binnen het gekozen vakgebied met een vakdocent van Inholland. Rond 15.30 uur vertrokken
de bussen weer richting Castricum.
Al met al een geslaagde informatieve dag voor de
Havo 4 leerlingen.



22 t/m 29 juni toetsweek periode 4



4 juli herkansingen periode 4



15 juli rapporten ophalen en zomervakantie t/tm 26
augustus 2016

Ook voor havo 4 begint het einde van periode 3 in
zicht te komen. Uiteraard weer afgesloten met een
PTA week. Deze periode kenmerkt zich door naast
inhoudelijk veel kennis te verkrijgen over de verschillende vakken, ook door een oriëntatie op wat
te doen na de havo.
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