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Castricum, 2 april 2021 

 

 

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

 

 

Vandaag is de laatste dag van de derde periode. In deze periode hebben we allemaal weer moeten 

wennen aan dagen les op school en dagen thuiswerken. We zien dat bijna iedereen dat echt op een 

goede manier doet, waardoor de school een rustige en veilige plek is waar medewerkers en 

leerlingen dit schooljaar op een goede manier door kunnen komen. Mijn complimenten hiervoor.  

Als er niet weer grote veranderingen komen die van buiten opgelegd worden, verwachten we dat we 

op deze manier het schooljaar af kunnen maken. En dan hopen we met zijn allen dat we volgend jaar 

verlost zijn van allerlei coronamaatregelen. 

 

Voor de nieuwe periode zijn er een aantal praktische zaken die ik met jullie wil delen. 

 

Wijziging lestijden 

 

In periode 3 begonnen de bovenbouwklassen om 8.20u en de onderbouwklassen om 8.30u. Dit was 

om de bovenbouwklassen, en met name de examenklassen, zoveel mogelijk onderwijstijd te geven. 

Omdat de examenklassen na de meivakantie geen les meer hebben, beginnen in periode 4 de 

onderbouwklassen om 8.20u. Op deze manier is de onderwijstijd tussen onderbouw en bovenbouw 

gelijk verdeeld. Hetzelfde geldt voor de eindtijd van het 6e uur. Het 6e uur eindigt voor de onderbouw 

dus om 13.00 en voor de bovenbouw op 12.50. 

 

Kijk dus goed op het onderstaande schema hoe laat je vanaf dinsdag op school moet zijn. Deze 

tijden kunnen afwijken van de tijden in Zermelo, omdat we maar 1 start- en eindtijd in Zermelo 

kunnen zetten. 
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Mededelingen voor examenklassen 

 

Je kunt vanaf nu opgeven welk examen je gaat doen in welk tijdvak. Het opgeven gaat via de app van 

magister. Zorg ervoor dat je dit snel doet en uiterlijk 11 april. Daarna gaan we de zaalindeling voor 

de examens maken en dat is op basis van wat jullie aangegeven hebben. 

 

Verder vragen wij de examenklasleerlingen nog in magister te controleren of “Uitslag examen in 

krant en op website” goed staat. Wij geven aan de krant alleen de namen van de geslaagden door als 

we daar toestemming voor hebben. 

 

Mededelingen voor havo 4, vwo 4 en vwo 5 

 

Er zijn een paar wijzigingen bij toetsen geweest. Dit hebben jullie al van de docenten gehoord en 

voor de volledigheid vind je hieronder een toevoeging voor het PTA waarbij de wijzigingen zijn 

aangegeven per vak. 

 

Je puber in coronatijd (voor ouders) 

 

De GGD biedt op 20 april een (gratis) online bijeenkomst voor ouders: Je puber in coronatijd. Wat 

kun je doen? Hieronder een korte introductie. Meer informatie staat in de bijlage. 

Het leven van jongeren is anders door de coronatijd. Ze missen school, sport, hun vrienden en 

kunnen niet de dingen doen die in deze levensfase belangrijk zijn. Dat kan vragen en zorgen 

geven. Tijdens deze online bijeenkomst gaat Steven Pont (ontwikkelingspsycholoog en 

opvoedcoach) in op de invloed van de coronatijd op pubers/jongeren. 

 

Ik wens iedereen hele fijne paasdagen toe. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jesse Bos 

Conrector 

j.bos@bonhoeffer.nl 
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Wijzigingen PTA Bonhoeffercollege 

HAVO 4 

Biologie 

Toets biol424 komt te vervallen. 

Scheikunde 

Toets sk425 komt te vervallen. 



Art&Design 

 

Toets art424 wordt beoordeeld met onvoldoende/voldoende/goed ipv een cijfer 

  

VWO4 

Economie 

 

In het PTA was de laatste toets econ425 weggevallen en het portfolio econ424 had geen weging.  

 

 



VWO 5  

Natuurkunde 

De te leren hoofdstukken en paragrafen van toets nat513 en nat514 zijn aangepast. Hoofdstuk 13 

verhuist naar de te behandelen stof in vwo 6. 
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