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Ramadan
Voor onze Islamitische leerlingen en medewerkers is afgelopen dinsdag de Ramadan gestart.
Het is een maand van bezinning, waarin zij zichzelf leren bedwingen en zich realiseren wat zij in het leven
bezitten. De meest bekende uiting daarvan is dat zij zullen vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Er
wordt dan niet gegeten en gedronken. Daarnaast is het een periode waarin extra uiting wordt gegeven aan
verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid.
Ik wens allen een mooie zingevende maand toe. Ramadan Kareem!
Ferry Brokers, rector/bestuurder
=============================================================================
Enquête coaching
Graag willen we de mening van onze ouders, leerlingen en docenten horen over de coaching.
Zoals iedereen weet is de aanpak van de leerlingbegeleiding dit jaar iets veranderd. We willen graag weten
hoe die aanpak bevalt en hoe we die misschien nog kunnen verbeteren.
We hebben in november ook gevraagd om de enquête in te vullen en doen dat bij deze nogmaals nu we
verder in het schooljaar zijn. Vandaar ons vriendelijke verzoek om enkele vragen te beantwoorden. Zoals
gezegd gaan de vragen alleen over het onderdeel coaching.
Via de Magistermail ontvangen zowel ouders als leerlingen vandaag (15 april) de link naar de enquête
in Microsoft Forms en kan de enquête dus vanaf vandaag ingevuld worden.
Op vrijdag 23 april wordt om 9:00 uur de link weer gesloten. Eind mei zullen we de resultaten met de
Medezeggenschapsraad bespreken.
Alvast hartelijk dank voor het invullen.
Namens de schoolleiding, teamleiders en afdelingsmanagers,
Erwin Dernison, afdelingsmanager mavo
=============================================================================
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Studiekeuze H5 en V6: deadlines in aantocht
Langzaam maar zeker zullen de uitslagen van de decentrale selecties gecommuniceerd worden. Dit moet
uiterlijk 15 april (vandaag) gebeurd zijn. Ontzettend spannend voor de leerlingen uit havo-5 en vwo-6 die
hebben meegedaan. We duimen voor iedereen!!!
Maar ook de aanmelddeadline voor studies zonder selectie komt in beeld: uiterlijk 1 mei a.s. moet de
studiekiezer zich via Studielink ingeschreven hebben. Dit geeft toelatingsrecht tot het hoger onderwijs, mits
voldaan is aan eventuele vooropleidingseisen, plus uiteraard de mogelijkheid van een studiekeuzecheck.
Pas op: deze studiekeuzecheck (ook wel matching genoemd) kan verplicht zijn en dan vervalt het
toelatingsrecht als je niet op tijd reageert of aan bepaalde verplichtingen voldoet. Houd dus goed de mailbox
in de gaten!
Als er nog vragen zijn, dan horen we die graag.
André van der Wekke (decaan havo) en Barbara Dresen (decaan vwo)
=============================================================================
Reminder: Lesuitval door examentrainingen
In de laatste week voor de meivakantie (19-23 april) zijn er examentrainingen en extra lessen voor alle
examenkandidaten.
Onze examenleerlingen gaan dit jaar het ‘gewone’ Centraal Examen maken en werken er heel hard voor om
te slagen. Wij willen ze daarbij natuurlijk zo goed mogelijk ondersteunen en daarom investeren we die week
flink in tijd en extra lessen om deze leerlingen de laatste zet in de goede richting te geven. Dat kan betekenen
dat er voor de andere klassen die week wat extra lesuitval is.
Erwin Dernison, Barend Klop en Sietske Erich, afdelingsmanagers mavo, vwo en havo
=============================================================================
Uitreiking getuigschrift U-talent jaarklas 2021
Na ongeveer twee jaar extra uitdaging in de vorm van een campus programma en een schoolprogramma
heeft jaarklas 2021 op donderdag 1 april jl. het getuigschrift van voltooiing van U-talent Academy
programma ontvangen. Dit jaar kon de uitreiking helaas niet in het Academiegebouw in Utrecht plaatsvinden
dus zijn de getuigschriften op school uitgereikt.
Na een korte algemene toespraak en een persoonlijk woordje voor ieder hebben ze hun getuigschrift
ondertekend. Daarna, onder het genot van een hapje en een drankje, nog even herinneringen opgehaald aan
de leuke tijd bij de U-talent Academy. Het samenwerken met veel verschillende mensen was het
belangrijkste wat ze daar geleerd hebben. Van het schoolprogramma is de escaperoom die ze bouwden voor
de sectie biologie hen het meest bevallen. Sommige onderdelen van de escaperoom waren zo moeilijk dat het
de hersenen van onze collega’s flink heeft laten kraken.
Namens alle U-talent docenten en van de Academy nogmaals de felicitaties voor: Jochem Broshuis, Thijs
Haan, Kasper Marinus en Annemarije van der Vorst.
Clementine Bakker, docent
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Op de foto van links naar rechts: Jochem, Annemarije, Thijs en Kasper die in het Bèta-lab vol trots poseren
met de map met daarin het getuigschrift, de cijferlijst van U-talent en het schoolcertificaat.
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