Nieuwsbrief ouders en leerlingen – Stella Maris College

29
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20 juni 2022
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Praktijkexamen Tekenen VWO
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Activiteitenagenda juni 2022
20 en 22

Tweede tijdvak Basis 4 Kader 4 digitaal examen

20 t/m 22

Workshop DJ klas 1 en klas 2

21

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

22

Inhaalmoment BB3, KB3, MAVO3, Havo 4, VWO5 lesuur 7 en lesuur 8

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

Activiteitenagenda juli 2022
30 juni t/m 7

Toetsweek niet examenklassen

1

Uitslag tijdvak 2
14:00 uur deadline aanmelden tijdvak 3

5 t/m 8 juli

Tijdvak 3 examens

8 en 11 juli

Inhaaltoetsen

11 juli

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

12 juli

DIAtaal leerjaar 1 en 3

14

Normering tijdvak 3
Inleveren studieboeken

15

Inleveren studieboeken

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

2

Praktijkexamen Tekenen VWO
Vóór de start van de centraal schriftelijke examens werd er al flink beoordeeld door zowel de 1ste als
2de corrector, het praktijk examen tekenen was volbracht. Nu pas mogen we d.m.v. foto 's jullie het
resultaat laten zien, dit heeft alles te maken met het 2de en 3de tijdvak, om andere kandidaten niet
te beïnvloeden.

VWO 6 startte voor de kerstvakantie
met hun vooronderzoek waarna in
januari het startsein van hun CPE klonk.
7 weken lang, 4 lesuren per week, werd
er keihard aan hun slotstuk gewerkt.
Door Corona was het dit jaar nog een
hele uitdaging aangezien alles, onder
toezicht, op school gemaakt dient te
worden. Zorgvuldig werden de
gewerkte minuten opgeschreven en er
waren menige momentjes van gezucht
en gesteun.
Als school zijn wij dan ook super trots
op de resultaten van hun
gepresenteerde werk.
De leerlingen van het vak tekenen
hebben het weer dik voor elkaar en
behaalden mooie resultaten waar ze
trots op mogen zijn.

Volgend schooljaar op StellArt zullen deze
werken dan ook te bewonderen zijn in de
geulgalerie van onze school, zodat familie,
vrienden en personeel het resultaat ook in
het echt kunnen bewonderen. Want dat
verdienen ze.
Iedereen van harte gefeliciteerd en wij zien
elkaar op jullie diploma uitreiking.
De kunstsectie
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