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Aardrijkskunde & Formatief toetsen
De sectie aardrijkskunde zal de laatste periode van het schooljaar 2018/2019 voor de gehele onderbouw afsluiten met een formatieve toets. Concreet betekent dit dat er geen “reguliere” toets in de
afsluitende proefwerkweek voor aardrijkskunde ingepland gaat worden. In plaats daarvan gaan de
onderbouwleerlingen aan de slag met een praktische opdracht waarmee ze uiteindelijk moeten bewijzen de aangeboden lesstof voldoende te beheersen.
Formatieve toetsing heeft als doel het leerproces te verbeteren. De docenten zullen de komende tijd
hun energie dus minder in instructie gaan steken en juist meer energie kunnen gaan besteden aan
het geven van feedback. Deze manier van werken geeft leerlingen bij uitstek de kans om tijdens de
lessen actief op zoek te gaan naar zinvolle kennis.
Zo gaan leerlingen van de 3e klassen aan de slag met opdrachten rond het thema duurzaamheid, leerlingen van de 2e klassen zullen zich gaan verdiepen in natuurgeweld en de brugklassers zullen verschillende klimaten gaan bestuderen.

Diploma-uitreiking
Het einde is in zicht. De leerlingen hebben de afgelopen weken hard gewerkt om een zo goed mogelijk resultaat te behalen tijdens de centrale examens.
Momenteel zijn de leerlingen met hun laatste examens bezig. Daarna breekt de periode van wachten
aan. Op 12 juni zullen we weten welke leerlingen geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het kan voorkomen dat een leerling tijdens het eerste tijdvak van het centraal examen niet slaagt, maar alsnog
kan slagen na een herkansing in het tweede tijdvak. De herkansing vindt plaats, afhankelijk van het te
herkansen vak, van 17 juni tot en met 20 juni. De uitslag van de herkansing zal bekend worden gemaakt op 28 juni.
Vervolgens zullen wij ons gaan opmaken voor een feestelijke viering tijdens de diploma-uitreiking.
In onderstaand overzicht ziet u wanneer deze uitreiking plaatsvindt:
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Maandag 1 juli
14.30 uur
18.00 uur
Dinsdag 2 juli
14.30 uur
17.30 uur

Atheneum
Gymnasium

studiehuis
studiehuis

Havo maatschappijstroom
Havo natuurstroom

studiehuis
studiehuis

Sluiting inschrijving extra onderwijsaanbod
Let op! Op 24 mei sluit de inschrijving voor het extra onderwijsaanbod in het nieuwe schooljaar. De
leerlingen van de tweede, derde, vierde en vijfde klas kunnen het inschrijfformulier tot en met vrijdag inleveren bij de receptie.

Agenda
DAG
Woensdag
22-05-2019

ACTIVITEIT
Atletiektoernooi Parkstad

TIJD

Donderdag
23-05-2019

Stemlocatie

Vrijdag
24-05-2019
Maandag
27-05-2019

Laatste dag inschrijving extra onderwijsaanbod
Normandiëreis
Rekentoets H5 en V6 en ER

Dinsdag
28-05-2019

Rekentoets V5

Woensdag
29-05-2019

A3 naar Luik
Kunradergroeve H4
Uitwisseling BC –Gym. Aachen

PLAATS

Max v.d. Schoot
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