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===============================================================================
Herkansingen examenklassen
Een C (corona) als cijfer?
Vanaf vandaag zijn de cijferkolommen die door corona nooit zijn ingevuld, nu voorzien van een C. Al eerder
meldden we dat in het coronajaar 2019-2020 niet alle PTA toetsen zijn gemaakt. In het PTA (zie website De
Breul) zijn deze kolommen met een corona aanduiding aangegeven en nu dus ook in de cijferstructuur van
Magister. Het cijfer is dus komen te vervallen en wordt als cijfer niet meer ingehaald. De inhoud en de toetsing
ervan is naar een later PTA moment verplaatst. Die kolommen zijn in de huidige cijferstructuur van Magister
nog steeds zichtbaar.
Herkansen of inhalen?
SED toetsen, dat zijn toetsen die meetellen voor het schoolexamen (50% van het eindcijfer) zijn doorgaans
herkansbaar. Ook die SED toetsen die in het coronajaar zijn afgenomen.
Maar we hebben die herkansingen (periode 3 en 4 van vorig schooljaar) voor de toenmalige mavo-3,
havo-4 en vwo-5 klassen nooit afgenomen. Die herkansingen, nog in te halen dus, staan nu op de planning.
Vrijdagmiddag 6 november a.s. ontvangen de leerlingen van de huidige eindexamenklassen een mail met
daarin de instructie hoe zij hun herkansing van vorig schooljaar kunnen aanvragen. We hebben daar een digitale
tool voor waarop de leerlingen kunnen inloggen.
Belangrijk voor u om te weten is dat uw zoon of dochter vanaf maandag 9 november kan inloggen en tot vrijdag
13 november de tijd heeft om zijn/haar nog in te halen herkansing aan te vragen. Natuurlijk zijn alleen de
toetsen die zijn afgenomen herkansbaar, dus niet de toetsen met een C.
Op dinsdag 24 november gaan we deze herkansingen afnemen. Het rooster daarvan volgt nog.
Barend Klop, examensecretaris en afdelingsmanager vwo

==================================================================================
Afname vragenlijst ‘Welbevinden op school’ (SAQI)
Wij vinden het belangrijk om het welbevinden van onze leerlingen op school te monitoren.
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Daartoe wordt in de week van 16-20 november in alle 1e, 2e en 3e klassen de SAQI (School Attitude
Questionnaire Internet) afgenomen in de coachles. De SAQI is een digitale vragenlijst die informatie geeft over
hoe een leerling de school ervaart en is uitgesplitst in 4 deelgebieden:
1. Houding ten aanzien van de schooltaken (motivatie)
2. Houding ten aanzien van het schoolleven (tevredenheid)
3. Houding ten aanzien van het schoolwerk aan te kunnen (zelfvertrouwen)
4. Pesten en gepest worden
De resultaten van de SAQI zullen met de leerling besproken worden. Mochten de resultaten aanleiding geven tot
zorg dan neemt de coach contact met u als ouder op.
Margret Beekman, zorgcoördinator
===============================================================================
GSA stelt zich voor
GSA staat voor Gender & Sexuality Alliance en wij zijn een groep leerlingen die ervoor wilt zorgen dat
iedereen op De Breul de vrijheid moet hebben om te zijn wie ze zijn en lief te kunnen hebben wie ze willen.
Hiervoor organiseren wij interactieve workshops en vieren wij ook LHBTQ+ feestdagen, waaronder Paarse
Vrijdag op 11 december, waarbij wij iedereen willen aansporen om paarse kleding te dragen om hun respect te
tonen voor de LHBTQ+ community.
Als jij ook in de GSA wilt of vragen hebt, beantwoorden wij die graag via onze mail (gsa.de.breul@gmail.com),
maar je kan ons ook via onze Instagram (gsadebreul), een DM (Direct Message) sturen!
Tess, Elise, Niels (leerlingen) & Roxana Prêtre (docent)
===============================================================================
Eerste online Thema-avond studiekeuze is een feit
Vorige week donderdag had Barbara Dresen (decaan vwo) de primeur. Ze verzorgde de ouderavond studiekeuze
live vanuit de collegezaal van De Breul. Daniele Ingrassia (hoofd ICT) en zijn afdeling heeft dit mogelijk
gemaakt. Hij was tijdens de avond moderator. Ik beheerde de chat.
Dit gaan we vaker doen, constateerden we op het eind van deze avond. De reacties waren zo positief. We zullen
een link plaatsen op de site voor degenen die de livestream willen terugkijken.
Marit van Daal (teamleider vwo-5 & 6)
==============================================================================
REMINDER: Digitale ouderavond over genotsmiddelen op 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.
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Meer informatie: zie deze flyer.
Wanneer? Woensdag 25 november van 20.00-21.30 uur.
Aanmelden: via deze link.
(Lukt dat niet dan kunt u onderstaande link kopiëren in de browser
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VuLLSIFfYEGhDORbuZSVU3AG9aNK_WtGn09RL3S6zjp
URE4zTkZGRFdITzlGTjZBWVBBNVhMNEU4NyQlQCN0PWcu )
Mede namens de 6 teamleiders (Ilonka de Hart, Simone Magnée, Mariska Punt, Sido van Westreenen, Marnix
Kolet en Marit van Daal),
Margret Beekman, zorgcoördinator
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