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Mentor update

taak om in gesprekken met uw kind te kijken hoe de
voortgang verloopt.
Donderdag 31 maart start de 3de en laatste PTA toetsweek. Voor de leerlingen wordt het nog even knallen om
zo goed mogelijk het CE in te gaan. Veel leerlingen staan
er goed voor en de leerlingen die het nog niet helemaal
op orde hebben, hebben nu nog de kans om de laatste
toetsweek goed te scoren, zodat ook zij met een niet al te
nerveus gevoel het eindexamen in gaan. Denk ook nog
aan de herkansingen, gebruik deze voor de vakken, waar
je minder voor staat!
Behalve de laatste toetsweek en het eindexamen, staan
de mentorlessen ook in het teken van de vervolgstudies
en de keuzes hiervoor. Belangrijk is het bezoeken van
open dagen, meeloopdagen en gesprekken met onze decaan, zodat uw zoon/dochter goed weet wat zijn/haar
keuze voor de vervolgopleiding inhoudt. Vergeet je niet
op tijd aan te melden voor de vervolg opleidingen. Houd
de websites van de diverse hogescholen goed in de gaten.
Behalve serieuze zaken, gebeuren er uiteraard ook nog
leuke dingen, zoals dat ik met mijn mentorklas ik uit eten
ben geweest. Hartstikke gezellig en heel erg fijn om iedereen een keer in een ongedwongen sfeer te zien en te
spreken!
Wij wensen de eindexamenleerlingen heel veel succes
met de laatste schoolweken en hopen dat zij ondanks de
stress een fantastische tijd op school gehad hebben. Uiteindelijk zien wij u graag op 7 juli bij de diploma uitreiking!

Geachte ouders en verzorgers,
De laatste Pta en lesperiode staat
voor de boeg! Alle leerlingen moeten nu volle bak draaien en druk
bezig zijn met de voorbereidingen
voor de laatste toetsweek en e het
eindexamen.
De cijfers , maar ook andere informatie kunt u inzien via Magister.
Door middel van deze nieuwsbrief zullen wij weer op de
hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen in havo 5.
Afgelopen periode heb ik genoten van de presentatie
van de profielwerkstukken en het slotconcert van de
havisten met muziek in hun pakket! Een verslag hiervan
komt terug in de volgende nieuwsbrief.
Verder wens ik u veel succes en sterkte met het begeleiden van de laatste maanden van uw kind.
Ik hoop op 7 juli u allen de hand te kunnen schudden en
mede kan feliciteren met uw kind dat het havo diploma
behaald heeft.
Jeroen Maréchal,
Afdelingsleider havo bovenbouw

H5 mentor Martin Nauta
Op het moment dat u deze mentor-update ontvangt zijn
de havo 5 leerlingen al bijna aan het eind van periode
drie. De profielwerkstuk presentaties zijn achter de rug.
Altijd weer een spannend moment! Tezamen hebben we
veel goede presentaties gezien.
Het begeleiden van de werkstukken en de presentaties
is een intensief maar zeer leuke en leerzame taak. Geweldig om al die leerlingen te helpen bij zoveel verschillende onderwerpen! Zo heb ik onder andere Daan en Kaj
begeleid met hun werkstuk over het organiseren van
een muziek festival. Zowel het PWS als de presentatie
waren echt TOP!
In de afgelopen periode hebben we tijdens de lessen
veel aandacht aan de komende PTA’s besteed, maar er
waren ook al veel examentrainingen. Belangrijk dus om
aanwezig te zijn en je goed voor te bereiden. Een positieve werkhouding in de klas is dan nog belangrijker dan
normaal. U als ouder heeft hierin ook een belangrijke

Nog even wat belangrijke data op een rijtje:
31 maart t/m vrijdag 8 april : PTA periode 3
19/20 april herkansing periode 3
25 april t/m vrijdag 6 mei vakantie
9 mei herkansing schoolexamen
12 mei t/m 26 mei examen eerste tijdvak
16 juni uitslag examen eerste tijdvak (leerlingen worden
door mentor gebeld)
Vanaf 21 juni examen tweede tijdvak (herexamen)
5 juli uitslag examen tweede tijdvak
7 juli uitreiking diploma havo

Met vriendelijke groet namens alle havo 5-mentoren,
Martin Nauta
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