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meen (veel) zwaarder mee dan die van vorig jaar en
voor veel vakken moet een groot gedeelte van het
SE-cijfer nog gehaald worden: alle kans dus om het
SE-gemiddelde op te krikken! Bekijk het PTA- programma eens om te zien wat er voor ieder vak van
uw zoon of dochter verwacht wordt dit jaar.
De aankomende toetsweek is natuurlijk heel belangrijk, maar de meeste leerlingen zijn (als het goed
is...) ook druk aan het werk met hun profielwerkstuk. De kladversie hiervan moet voor de kerstvakantie bij de begeleider zijn ingeleverd, dus ook wat
dat betreft begint de tijd langzaamaan te dringen.
Vraag uw zoon of dochter eens wat de stand van zaken is wat betreft het profielwerkstuk.
In mijn eigen mentorklas weet grofweg de helft van
de leerlingen inmiddels vrij zeker welke vervolgstudie zij willen gaan volgen. Soms is nog niet helemaal
duidelijk welke hogeschool de beste optie is, maar
hopelijk helpen meeloopdagen of een bezoek aan de
decaan om de knoop door te hakken. Helaas twijfelt
een groot aantal van mijn mentorleerlingen nog behoorlijk en een enkeling heeft eigenlijk nog geen
idee welke vervolgopleiding nu echt bij hem of haar
past. De periode tot de kerstvakantie wil ik gebruiken om meer met deze groep leerlingen aan de slag
te gaan, maar zij moeten ook vooral zelf om zich
heen blijven kijken. Een bezoek aan de decaan kan
helpen om verder te komen. Neem eens een kijkje
op de schoolwebsite onder het kopje decanaat voor
meer informatie over allerlei zaken die met de keuze
voor een vervolgstudie te maken hebben.
Al met al komt er een hoop op de leerlingen af in
Havo 5. Als mentoren proberen we uw zoon/dochter
zo goed mogelijk door dit
spannende (maar hopelijk
toch ook wel erg leuke jaar) te
loodsen met als einddoel dat
felbegeerde diploma!

Beste ouders en verzorgers ,
Zoals u van ons van afgelopen
jaar gewend bent, stuur ik u
hierbij de eerste nieuwsbrief
als mentor update voor havo
5. In de loop van het jaar zullen
er weer velen volgen: de reguliere nieuwsbrieven, de mentor updates en de infobulletins
met een speciaal onderwerp.
Ik hoop dat we u ook dit jaar weer zo goed mogelijk
op de hoogte kunnen houden over hoe het gaat in
de havo bovenbouw. Ik wens u hierbij veel leesplezier en wanneer u nog feedback over de nieuwsbrief heeft, horen wij dit graag.
Met vriendelijke groeten,
Jeroen Maréchal, afdelingsleider havo bovenbouw

Mentor havo 5
De herfstvakantie zit er weer op en de eerste toetsweek staat alweer voor de deur. Dankzij de schitterende nazomer die we hebben beleefd sta ik er
soms zelf niet helemaal bij stil dat het november is
en dat de eerste periode zo goed als voorbij is. De
leerlingen uit Havo 5 zijn het jaar inmiddels een
maand of twee geleden begonnen met een Drakenbootrace in Alkmaar. Stiekem vonden de meeste
leerlingen dat wel leuk, al zullen ze dat nooit overduidelijk laten blijken. Vervolgens was het zaak om
snel uit de vakantiemodus te komen en het schoolwerk weer op te pakken. De meeste leerlingen is
dat inmiddels heel aardig gelukt, al zullen de resultaten van de eerste toetsen moeten uitwijzen of
dat echt zo is.
Als mentoren hebben we onze mentorleerlingen
vanaf het begin van het jaar duidelijk gemaakt dat
dit jaar alles draait om het goed afronden van het
schoolexamen, de eindexamens en natuurlijk vooral het behalen van een diploma. Alle toetsen en
overige opdrachten die uw zoon of dochter dit jaar
voor een cijfer maakt tellen dit jaar mee voor het
schoolexamen. De toetsen tellen over het alge-

Met vriendelijk groet,
Jaap-Jan Schavemaker
Docent Geschiedenis en mentor van H5mmSCJ
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