
Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

 

In deze brief wil ik jullie graag wat specifieke informatie geven over leerjaar 4. Ik probeer zo volledig 

mogelijk te zijn maar dat is op basis van wat ik nu weet. De ontwikkelingen gaan zo snel dat daar waar 

nodig is ik een update zal sturen. 

 

Dinsdag 17 maart tussen 11.00-11.30 uur bieden we de leerlingen uit klas 4 de mogelijkheid om hun 

schoolspullen die nog op school liggen op te komen halen. De school zal tot 6 april gesloten zijn voor 

leerlingen. 

 

Deze week verwachten wij van de overheid verdere berichten over de eindexamens. De leerlingen 

kunnen zich het meest effectief voorbereiden op de komende examens door het oefenen van oude 

examens (start met de examens van 2019!). Deze zijn te vinden op www.examenblad.nl. Hierbij is het 

belangrijk om te kiezen voor het jaartal links bovenin en in de menu-balk de richting die de leerling 

volgt (VMBO GL/TL, VMBO KB en VMBO BB). In de bijlage hebben we een voorbeeld planning gemaakt 

die mogelijk ouders en leerlingen handvatten geeft voor invulling van de komende weken. 

Het is belangrijk om de gemaakte examens te bewaren en aantekeningen te maken van dingen die niet 

lukken en wat je lastig vindt. Als de school weer open is gaat de vakdocent dit met jullie bespreken. 

Deze examens zouden anders in de lessen worden gemaakt. Dus als jullie het thuis maken verliezen 

we hiermee geen tijd! En hoe meer je oefent hoe vaardiger je wordt in het maken van examens. 

Op www.examenblad.nl is alle informatie te vinden over de examens. 

 

De beroepsgerichte vakken: 

Voor het profiel Dienstverlening & Producten hebben de leerlingen in leerjaar 3 het praktisch examen 

gedaan. Zij hebben dit onderdeel volledig afgesloten. Er zijn 4 leerlingen die door omstandigheden dit 

open hebben staan daar maken we apart afspraken mee zodra we over meer informatie beschikken. 

Voor het profiel Bouw, wonen & interieur kan het praktisch deel van het PTA op dit moment niet 

worden afgesloten. Op een later moment gaan we hier meer duidelijkheid over geven op welke wijze 

dit zal gaan plaatsvinden. De theorie van Bouw, wonen & interieur is volledig digitaal. De leerlingen 

moeten dit zelfstandig doorwerken. Een aantal leerlingen hebben dit bijna al afgerond en een aantal 

leerlingen hebben hier nog behoorlijk wat in te doen. De afrondende toetsen zullen vanaf dinsdag 14 

april worden afgenomen. Alle leerlingen moeten de digitale lesstof dan ook voor die tijd hebben 

afgerond! 

 

Profielwerkstuk: 

K4A heeft afgelopen week alle informatie over het profielwerkstuk gekregen. Ze kunnen hiermee aan 

de slag. Dit werkstuk moet in tweetallen worden gemaakt en afstemming met het maatje kan via 

mail/skype/app/google docs plaatsvinden. Ook de afstemming met de begeleider kan gewoon op deze 

http://www.examenblad.nl/
http://www.examenblad.nl/


wijze plaatsvinden. Dit is een opdracht die heel goed thuis gemaakt kan worden en waarvan het 

belangrijk is dat het is afgerond voordat je examen kan gaan doen. 

 

Communicatie: 

Vragen aan docenten, meneer Diekema of mij, kunnen per mail worden gesteld. Afkorting 

docent@stanislascollege.nl; diej@stanislascollege.nl en boej@stanislascollege.nl. Het streven is om 

mailtjes binnen 24 uur te beantwoorden. Het kan zijn dat individuele docenten ook andere zaken 

bedenken zoals bijvoorbeeld filmpjes met een instructie maken en deze rondsturen. 

 

De afronding van SE3 gaat er als volgt uit zien: 

- Vrijdag 20 maart 12.00 uur cijfers beschikbaar in Magister voor ouders/verzorgers/leerlingen 

- Maandag 30 maart voor 15.00 uur leerlingen herkansing aanmelden via Magister 

(hiervoor hebben de leerlingen nu 1 week meer tijd t.o.v. eerdere planning) 

- Donderdag 9 april herkansing en inhalen 

 

De planning voor school (er vanuit gaande dat we 6 april weer mogen starten!) 

- 6 t/m 8 april in de lessen worden de schoolexamens van SE3 besproken 

- 9 april vindt het inhalen/herkansen van SE3 plaats 

 

We hebben het plan om op donderdag 2 juli naar Euro Disney te gaan met diegene die daar interesse 

in hebben. De kosten zullen ongeveer 90 euro zijn. We hebben hier een optie op maar wachten even 

de ontwikkelingen af voordat we verdere informatie gaan versturen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mevr. De Boer 
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