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Activiteitenagenda April 2022
11

Afname herkansbare toets 4 BL en 4 KL (geen reguliere lessen)

11 en 12

Facultatieve les 5 HAVO en 6 VWO

12

Afname herkansbare toets 4 GTL (geen reguliere les)

12 t/m 15

CSPE D&P 4 Kader 4 Basis

13

lesuur 1 en 2 herkansing maatschappijleer1 voor GTL4

13 en 14

Afname herkansbare toets 5 HAVO en 6 VWO (geen reguliere les)

13 t/m 15

Facultatieve les 4 GTL

14 en 15

Inhaaltoetsen niet-examenklassen vanaf 13:40 uur

15

17:00 uur deadline aanmelden tijdvak 2 ipv tijdvak 1 examenleerlingen

18

Paasmaandag lesvrij

19

17:00 uur deadline beroep ouders examenleerlingen SE cijfers
Vanaf 13:00 uur ophalen cijferlijsten bij mentor en examenfoto examenleerlingen
HAVO 4 krijgt het programma: “Anti-hufter. De verhalen” aangeboden

19 t/m 22

Beroepenstage 3 Basis 3 Kader 3 Mavo

20

Afhandeling Beroeps zaken
Afname ASL test klas BR2 D,E,F
LSD examenklassen Toverland 09:00 – 18:00 uur
VWO 4 krijgt het programma: “Anti-hufter. De verhalen” aangeboden

21

Afname ASL test klas BR 2 A,B,C
Gala 18:30 – 01:00 uur

22

Lesvrij voor alle examenleerlingen

25 t/m 6 mei

Meivakantie

1 mei

Deadline aanmelden niet selectie opleidingen HO

2, 3 en 4 mei

Examentraining examenleerlingen

9 mei

lesuur 8 en 9 (15:20 - 17:10uur) centrale inhaalmoment van LO voor alle
bovenbouwklassen

2

SE-Resultaten
Alle SE-resultaten van het voorexamenjaar en het examenjaar zijn door leerlingen en ouders in te
zien via Somtoday.
Dinsdag 19 april 17:00 uur is de deadline voor het eventueel wijzigen van resultaten.
Leerlingen kunnen, indien nodig, altijd eerst bij de vakdocent terecht.
Mocht het daarna nodig zijn, dan kunnen ouders nog beroep aantekenen tegen een resultaat.
Dit kan door beroep aan te tekenen per mail vóór bovengenoemde deadline. Hierna zijn de
resultaten definitief en worden ze doorgegeven aan DUO.
 Voor basis, kader, gtl kan de mail verstuurd worden naar e.ziellemans@stichtinglvo.nl
 Voor havo en vwo kan de mail verstuurd worden naar d.winands@stichtinglvo.nl
Dinsdag 19 april komen de leerlingen om 13:00 uur ook nog naar school voor ondertekening van de
cijferlijst.

Verbreding Japans
Wij zijn Jesper Meij (VWO 5) en Stijn van den Akker (VWO4) en zijn al een langere tijd bezig met een
zelfstudie Japans.
We willen graag andere leerlingen laten kennis maken met deze bijzondere taal.
Wil jij een nieuwe taal leren die niet veel mensen om je heen kunnen? Kom dan mee doen met
Japans via verbreding. We zullen samen met leerboeken in het Engels deze bijzondere taal leren, dus
een redelijke beheersing van de Engelse taal is wel handig. Er zal tijdens het leren geen docent
aanwezig zijn. Je begint met het leren van de twee basis schriften (hiragana ひらがな en katakana カ
タカナ) Als je die onder de knie hebt, begin je met het leren van het derde schrift, gebaseerd op het
Chinees (kanji 漢字). Daarnaast breid je je woordenschat uit en verbeter je je spraak door middel
van verschillende oefeningen. Dus als je interesse hebt, kom vooral meedoen!
Groeten,
Jesper en Stijn
Je kunt je aanmelden via meneer Harings.
a.harings@stichtinglvo.nl

Programma voor HAVO 4 en VWO 4: "Anti-hufter. De verhalen."
Op 19 april krijgt HAVO 4 en op 20 april VWO 4 het programma aangeboden: "Anti-hufter. De
verhalen". De leerlingen ontvangen hierover van de leerjaar coördinator een brief.
Meer informatie kunt u vinden op: Golden Cage- Anti-Hufter. De Verhalen
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Muurschildering SMC
Ilse Jennekens uit Havo 5 is voor haar eindopdracht Tekenen, enige maanden geleden, de uitdaging
aangegaan in de vorm van een heuse muurschildering.
Corona, toetsweken en andere omstandigheden maakten het niet altijd gemakkelijk, MAAR...met
trots kunnen we zeggen dat haar project KLAAR is.
Het resultaat mag er zijn, wij als school zijn trots op haar prestatie en deze blijvende herinnering aan
een fantastisch leerling.

Ilse proficiat met dit geweldige resultaat, knap gedaan.
Wij wensen jou heel veel succes met je examens.
Bedankt dat je dit voor onze school wilde maken.
De Kunstsectie
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Tevredenheidsenquêtes
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij willen we uw medewerking voor een onderzoek in het kader van tevredenheid over onze
school.
Uw mening is voor ons van groot belang, met uw feedback kunnen wij ons onderwijs verbeteren. Het
invullen van de vragenlijst zal ongeveer 30 minuten van uw tijd kosten.
De resultaten van de vragenlijsten worden vertrouwelijk behandeld. Het is voor ons niet mogelijk in
te zien wie welke antwoorden heeft ingevuld.
Binnenkort ontvangt u, via een mail van kwaliteitscholen.nl, van ons een link naar de online
vragenlijst.
We zien uw bijdrage graag tegemoet,
Het kwaliteitsbureau

Gratis Webinar ‘Hoe check je of een puber lekker in z’n vel zit?’
Voor ouders & andere geïnteresseerden
Wist je dat jaarlijks 1 op de 5 jongeren te maken krijgt met psychische klachten?
Door de Corona-tijd ligt dit percentage nog hoger.
Dit maakt dat het vroegtijdig kunnen herkennen van psychische klachten bij tieners en pubers
relevanter is dan ooit!
Daarom organiseert het CJG043 in samenwerking met Mondriaan Preventie op woensdag 20 april de
webinar ‘Hoe check je of een puber lekker in z’n vel zit?’ voor ouders, professionals en andere
geïnteresseerden!
Klik hier voor meer informatie of meld je direct aan door een mail te sturen naar info@cjg043.nl
o.v.v. Webinar Psychische Klachten Pubers
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