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Afname Diatoetsen klas 1
Tijdens de eerste partweek (2 – 6 november) worden in alle eerste klassen digitale Diatoetsen afgenomen.
Diatoetsen zijn methode-onafhankelijke volgtoetsen die we gedurende de eerste 3 leerjaren afnemen voor
Engels, Nederlands en rekenen.
De resultaten van deze toetsen zijn gekoppeld aan de referentieniveaus taal en rekenen en laten zien hoe onze
leerlingen zich over een aantal jaren ontwikkelen. Wij kunnen op leerlingniveau zien hoe ver een leerling is
ten opzichte van de referentieniveaus om zo de juiste onderwijsbehoefte voor leerlingen te bepalen. Ook toont
het ons hoe onze leerlingpopulatie presteert ten opzichte van andere scholen in Nederland. De uitslagen van de
toetsen zullen wij koppelen aan de Magisteraccount van de leerling. De cijfers die leerlingen gedurende het
schooljaar voor de vakken behalen zijn richtinggevend, maar uitslagen van de Diatoetsen kunnen gebruikt
worden bij niveaubepaling.
Voor meer informatie over de Diatoetsen verwijs ik naar de website www.diatoetsen.nl .
Bij de afname van de toetsen zijn de volgende systeemeisen van belang:
• Up-to-date versie van de browsers Google-Chrome en Mozilla Firefox voor de laptops;
• Up-to-date versie van Safari voor de MacBooks;
• Het gebruik van Internet Explorer en Edge wordt afgeraden;
• Cookies en pop-ups moeten worden toegestaan.
Erwin Dernison, afdelingsmanager mavo
==============================================================================
Bijlessen voor leerlingen en door leerlingen
Nu de eerste resultaten dit schooljaar binnendruppelen, blijkt misschien voor sommigen dat een extra steuntje
in de rug in de vorm van bijles een handige aanvulling kan zijn om het cijfer op te halen.
Op De Breul werken we al jarenlang met een systeem waarbij leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo bijles
geven aan andere leerlingen. Ook dit jaar gaan we hiermee weer aan de slag en ik richt me zowel tot de
bijlesgevers als de bijlesnemers.
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Als er bovenbouwleerlingen geïnteresseerd zijn in het geven van bijles aan anderen -alle vakken zijn welkomgeef dan je interesse door aan mij via j.goedmakers@de-breul.nl of via een Magisterbericht aan
ondergetekende.
Het spreekt voor zich dat je een kei bent in het vak dat je gaat doceren gecombineerd met een enthousiaste en
duidelijke manier van uitleggen.
Voor de leerlingen die overwegen om bijles te nemen de mededeling dat dit kenbaar gemaakt dient te worden
via je coach. Mijn taak is die van “intermediair tussen vraag en aanbod”.
John Goedmakers, docent
==============================================================================
Digitale ouderavond over genotsmiddelen op 3 en/of 25 november
Jongeren gaan in hun puberteit experimenteren en op zoek naar hun grenzen. Daarbij komen ze op een bepaald
moment ook in aanraking met alcohol, sigaretten en drugs.
Veel ouders vragen zich af hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan en hebben vragen als "Hoe maak ik dit
thema op een goede manier bespreekbaar met mijn kind? Laat ik mijn kind experimenteren of stel ik grenzen?
Wat kan ik doen en wanneer moet ik hulp inschakelen als ik vermoed dat mijn kind genotsmiddelen gebruikt?
Wij willen u daarom graag attenderen op de digitale ouderavond Ouders van NIX?! georganiseerd vanuit
Jellinek kliniek.
Meer informatie: zie deze flyer.
Wanneer? Dinsdag 3 november of woensdag 25 november van 20.00-21.30 uur.
Aanmelden voor een van de avonden: via deze link.
(Lukt dat niet dan kunt u onderstaande link kopiëren in de browser
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VuLLSIFfYEGhDORbuZSVU3AG9aNK_WtGn09RL3S6zj
pURE4zTkZGRFdITzlGTjZBWVBBNVhMNEU4NyQlQCN0PWcu )
Mede namens de 6 teamleiders (Ilonka de Hart, Simone Magnée, Mariska Punt, Sido van Westreenen, Marnix
Kolet en Marit van Daal),
Margret Beekman, zorgcoördinator
==============================================================================
Studie kiezen: voor ouders van leerlingen in de (voor-)examenklassen
Een studie kiezen: niet altijd even makkelijk en zeker niet in deze tijd. De Studiekeuzelab
Voorlichtingsweek van maandag 16 t/m zaterdag 21 november kan hierbij helpen. Met live webinars over
alles omtrent het maken van een studiekeuze.
Ga voor het programma en gratis aanmelden naar voorlichtingsweek.nl.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden in het buitenland? Bekijk dan ook het online programma van
de International Days op 18 en 19 november. Het programma en gratis aanmelden doe je ook
op voorlichtingsweek.nl. Alles overzichtelijk op één plek.
In het kort:
• Meer dan 80 interactieve webinars voor de Studiekeuzelab Voorlichtingsweek;
• Stel meteen al je vragen tijdens het webinar;
• Gratis 1-op-1 studiekeuze-coaching (in 15 minuten);
• Speciale webinars voor ouders;
• Info voor elk niveau: vmbo, havo, vwo en mbo!
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En voor de International Days:
• Meer dan 50 inspirerende webinars;
• Informatie over een stap naar het buitenland op het gebied van een studie, stage en tussenjaar.
Ga naar voorlichtingsweek.nl of lees deze Voorlichtingsweek tips nog even door.
Alinda van Veldhuizen (decaan mavo), André van der Wekke (decaan havo) en Barbara Dresen (decaan vwo).
=====================================================================================

Herinnering ouders examenkandidaten: inleveren aanvraagformulier bijzondere faciliteiten
examenkandidaten
Middels een eerder aan u verzonden informatiebrief, bent u door de school geïnformeerd over de reeds
lopende aanvraagprocedure voor bijzondere faciliteiten ex artikel 29, lid 4 Examenreglement 2020-2021.
Wellicht is deze brief aan uw aandacht ontsnapt. Indien de examenkandidaat hiervoor in aanmerking komt,
vragen wij middels deze brief nogmaals uw aandacht, het aanvraagformulier volledig in te vullen en te
retourneren aan onze leerlingenadministratie: administratie-leerlingzaken@de-breul.nl .
Tot uiterlijk 8 november 2020 kunnen faciliteiten bij het centraal examen nog worden aangevraagd.
Barend Klop, examensecretaris
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