Workshop DeeJee 20,21 en 22 juni 2022
Schema van de dagen in lokaal 01.
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Activiteitenagenda juni 2022

13

Lessen t/m 5de lesuur ivm studiemiddag
Denkles Bovenbouw

13 t/m 24

Examens tijdvak 2; GT4, HAVO 5 en VWO 6

14

HAVO 4 en VWO 4 dagactiviteit: Swalmen
Leerjaar 2 dagactiviteit: Sport en zwemmen

15

Uitslag tijdvak 1; BB4 en KB4
16:00 – 18:00 uur eindpresentatie Verbreding

16

12:00 uur deadline aanmelden tijdvak 2; BB4 KB4
Voorlichtingsavond studeren in de Euregio/Tussenjaar

17

BB3, KB3 en GT3: deel van de leerlingen excursie bouw en infrafestival lesuur 2 t/m 5
overige leerlingen op school les

20

Start tijdvak 2; BB4, KB4

20 t/m 22

Workshop DJ klas 1 en klas 2

21

Herkansing periode 1 + 2 schooljaar 21/22 voorexamenklassen
VMBO-MAVO-HAVO-VWO

24

Gymnasiumdag 2022

29

Alle niet examenklassen lesvrij na het 5de lesuur ivm studeren voor de toetsweek

30 t/m 7 juli

Toetsweek niet examenklassen

2

Activiteitenagenda juli 2022
30 juni t/m 7

Toetsweek niet examenklassen

1 juli

Uitslag tijdvak 2
14:00 uur deadline aanmelden tijdvak 3

5 t/m 8 juli

Tijdvak 3

8 en 11 juli

Inhaaltoetsen

11 juli

13:00 uur – 15:00 uur inzage toetsen laatste toetsweek

14

Normering tijdvak 3

18

Diploma-uitreiking:
- 15:00 – 17:30 uur MAVO
- 18:30 – 21:00 uur VMBO KB + BB

18 t/m 22

Slotweek/contactmoment met ouders

19

Diploma-uitreiking:
- 15:00 – 17:30 uur VWO
- 18:30 – 21:00 uur HAVO

21

Leerjaar 1 dagactiviteit: IJzeren Man
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Workshop Deejee
Binnenkort, op 20 21 en 22 juni, volgen alle leerlingen van klas 1 en 2 een workshop DeeJee. De
workshops vinden zo veel mogelijk plaats tijdens de muziek lessen, een enkele keer tijdens een
reguliere les.
DJ-en is een van de verschijningsvormen van de populaire hip-hop cultuur. Nog niet zo lang geleden
waren DJ's anonieme figuren verstopt in een donker hoekje van de discotheek, maar nu zijn er vele
DJ's die een sterrenstatus genieten. Het blijkt een kunst en vraagt om vaardigheid stemming te
maken, en grote groepen mensen aan het dansen te krijgen.
In de DJ Workshop maken de leerlingen kennis met een professionele DJ. Deze leert de leerlingen
hoe je songs op verschillende manieren door elkaar kunt mixen met professionele apparatuur.
In de bijlage het schema van de dagen in lokaal 01.

Verbod op gebruik E-sigaret en Sisha pen
De laatste tijd zien we steeds meer leerlingen gebruik maken van een E-sigaret of sisha pen. We
merken dat dit soms tot discussies leidt met leerlingen.
In de wet staat dat zowel de e-sigaret als de sisha pen niet gebruikt mogen worden in openbare
ruimtes. Dat betekent dat op ons gehele schoolterrein een verbod is op het gebruik van de E-sigaret
en de sisha pen. Wanneer leerlingen deze regel overtreden, wordt de E-sigaret/sisha pen in beslag
genomen en ouders kunnen deze vervolgens bij de leerling coördinator ophalen.
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Kunstwerk
Wellicht heb je het al zien hangen...

Op 19 en 20 april hadden we bezoek van een kunstenaar.
De opdracht was om samen met enkele klassen van het SMC een kunstwerk te creëeren dat zowel
betekenis voor ons als school als voor de leerling zou hebben.
Kunstenaar, Dennie Boxem, kwam speciaal voor deze stoere opdracht vanuit Zwolle en ging aan de
slag met onze leerlingen.
De leerlingen kozen hun eigen items uit waar hun aandacht en interesse naar uit gaat.
Zo zien we een Nederlandse vlag, omdat dit het ultieme doel is van naar school gaan...je diploma
halen. Een stoere draak die alles onder controle lijkt te hebben, het alziende oog.
Bijtjes van vrijheid en blijheid, Jupiler omdat dit voor sommigen een verlangen van het niet mogen
betekent en dan nog de verwijzingen naar hun vrije tijd, muziek, kleding en diverse schoolse zaken.
Alles wat men erin wilde zetten is dan ook gelukt.
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De leerlingen die dit kunstwerk
tot stand hebben gebracht
hebben hun uiterste best gedaan
om er iets geweldigs van te
maken en vereeuwigd te worden
in onze aula samen met het logo
van onze school.
Wij als kunstsectie presenteren
het dan ook met trots. Het is een
werk door de leerlingen gemaakt
voor de leerlingen en hun
omgeving.
Ga zeker een kijkje nemen en
neem het in je op.
Goed gedaan allemaal!
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