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Meivakantie van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
=============================================================================
10 mei: huiswerkvrije dag!
Wij vinden het van groot belang dat leerlingen kunnen genieten van een “schoolvrije” vakantie.
Daarom hebben wij besloten maandag 10 mei te kwalificeren als een huiswerk vrije dag. Voor die dag
hebben wij de docenten gevraagd geen huiswerk op te geven ( ook geen deadlines voor in te leveren
opdrachten).
Helaas! Voor examenklassen geldt dit niet, zij zijn immers druk bezig met het voltooien van hun PTA en het
studeren voor hun examens. Wij wensen hen daar veel succes mee!
Ferry Brokers, rector/bestuurder
=============================================================================
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Aangepaste bevordering voor 2020-2021
Dit schooljaar hebben de leerlingen veel online lessen. De school is een tijdje dicht geweest, zodat alle lessen
online waren. Op dit moment zijn de leerlingen om de twee dagen één dag op school, de andere dagen
volgen ze de lessen ook online.
Dat heeft consequenties voor de manier waarop wij normaal gesproken onderwijs geven, toetsen afnemen en
beoordelen. En dus ook voor hoe we bevorderen. Ons doel met deze aangepaste bevorderingsprocedure is:
Alle leerlingen op de juiste plek om zo hun schoolloopbaan zo goed mogelijk voort te kunnen zetten.
We hebben voor dit schooljaar een aanpassing gedaan op de bestaande bevorderingsprocedure, de verkorte
versie hiervan kunt u hieronder lezen.
Op de website en in het downloadcentrum staat NA de MEIVAKANTIE de gehele aangepaste
bevorderingsprocedure, de bevorderingsnormen en de aangepaste bevorderingsnormen voor leerjaar 3 i.v.m.
de profielversmalling. Op deze procedure en deze norm is inmiddels ook instemming verleend door de MR.
De bevorderingsprocedure ziet er in grote lijnen als volgt uit:
19 april
Voor de meivakantie krijgen alle leerlingen van iedere vakdocent bij de opmerkingen in Magister feed
forward. De vakdocent geeft hierin aan waar de leerling nu staat en wat er nodig is om aan het einde van het
schooljaar bevorderd te kunnen worden.
20 april-11 mei
De leerling schrijft op basis van deze feed forward met ondersteuning van zijn coach een ambitieplan, wat
heb ik voor ieder vak te doen? Hoe ga ik dat aanpakken? Wat is mijn planning? Welke ondersteuning heb ik
daarbij nodig? De leerlingen in de tweede klassen waarin gedetermineerd wordt krijgen ook een Stand van
Zaken rapport over de te verwachten bevordering naar jaar 3.
12 mei- 1 juli
Leerling werkt aan zijn ambitieplan. De docent beoordeelt door middel van (formatieve) toetsen en
praktische opdrachten en ondersteunt de leerling in zijn ambitieplan. De coach begeleidt de leerling en
bespreekt regelmatig het ambitieplan en de vorderingen.
2 juli-8 juli
Aan het einde van dit schooljaar maakt de vakdocent de balans op: wat zijn de resultaten? Heeft de leerling
gedaan wat nodig was om het gewenste eindniveau te halen? (het niveau waarop de leerling kansrijk is om in
het volgende leerjaar succesvol te zijn) De docent geeft voor zijn vak een zo representatief mogelijk cijfer en
geeft een advies voor zijn vak: bevorderen/niet bevorderen. Alle vakken geven een advies. Dit wordt
genoteerd in Magister.
8-juli-15 juli: Bevorderingsvergaderingen
In deze vergadering wordt de volgende procedure gevolgd:
• We gaan uit van de bestaande normen voor iedere jaarlaag
•

Een leerling kan, zoals ieder jaar, in drie zones van de bevorderingsnorm terecht komen:
✓ Groen (bevorderd): regulier bevorderd op basis van de bevorderingsnorm
✓ Oranje (bespreekzone): hierin geven de vakadviezen van de docenten de doorslag.
✓ Rood: (niet bevorderd) : de leerling gaat niet over. Tenzij er argumenten zijn om de leerling toch te
bespreken, dan gaat dat zoals beschreven bij de oranje bespreekzone.
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Mocht u vragen hebben over bovenstaande kunt u deze stellen bij de coach of teamleider van uw kind.
Namens de schoolleiding, Sietske Erich, afdelingsmanager havo
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REMINDER: Enquête coaching
(de link voor de ouders en de link voor de leerlingen zijn vorige week donderdag (15 april) gemaild via
Magister)
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 maandag 10 mei 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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Delf-programma schooljaar 21-22 (link)
Komend schooljaar (2021-2022) biedt De Breul de mogelijkheid om het DELF-programma te volgen en
daarin een nationaal examen af te leggen op het niveau A2 (basisgebruiker van de taal) en B1 (zelfstandig
gebruiker van de taal). Het is bedoeld voor zowel onderbouw- als bovenbouwleerlingen.
DELF (Diplome d’Étude en Langue Française) is het officiële Franse taalexamen dat internationaal erkend
is. De leerling krijgt een door het Franse Ministerie van Onderwijs erkend diploma dat overeenkomt met het
ERK (het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen). Op elk niveau wordt een reeks examens
afgenomen in de vier communicatieve vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven.
Zowel de lessen voor het niveau A2 als de lessen op niveau B1 worden 1 keer per week gegeven door een
van de ondergetekende vakdocenten Frans, buiten het lesrooster om. De leerlingen die B1 gaan doen, zullen
tijdens de reguliere lessen Frans ook stof uit het DELF-programma aangeboden krijgen.
Waarom het DELF diploma behalen?
Frans wordt in 43 landen gesproken als voertaal of als officiële taal gevoerd. De taal beheersen faciliteert
het contact met mensen;
Je gaat de taal beter beheersen en daardoor wordt het volgen van het vak Frans nóg leuker!
Het is een diploma dat levenslang geldig is en goed staat op je CV;
Het is een pluspunt wanneer je later een internationale opleiding wilt volgen, bijvoorbeeld International
business, International Law of als je later geneeskunde wil gaan studeren en actief wil zijn bij “Médecins
Sans Frontière”, dan is het Delf-diploma een pré want daar wordt Frans als voertaal gebruikt.
Je kunt je voor DELF aanmelden bij je vakdocent. Iedereen die het vak Frans leuk vindt en komend
schooljaar in M3, H3, V3, H4, V4 of V5 zit (geen examenklassen) kan zich aanmelden.
In overleg met je docent meld je je aan voor A2 of B1. Je kunt je opgeven t/m 26 mei a.s.
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Mocht je vragen of twijfels hebben, dan kun je terecht bij je vakdocent of ondergetekenden.
Kosten voor lesboeken, examengeld, bijdrage aan de lessen: 325 euro (is bij benadering).
(Doorgang van de cursus is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.)
A bientôt!
Meryema Abad et Sido van Westreenen (profs de français)
Email: m.abad@de-breul.nl - s.vanwestreenen@de-breul.nl
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Examentraining op de sportcampus van de KNVB
Maandagmorgen (19 april) zijn alle leerlingen van havo-5 gestart met hun examentrainingen op de campus
van de KNVB.
Normaal bereidt het Nederlands elftal zich hier voor op de interlands en op de grote eindtournooien, maar
deze week zijn het onze leerlingen die zich hier voorbereiden op hun examen!
Onze docenten hebben enorm veel werk verzet om goede trainingen te ontwerpen, ze hebben een groep maar
liefst twee volle dagen, daar moet je dus goede werkvormen voor bedenken en dat is uitstekend gelukt.
Voor drinken, versnaperingen en een goede lunch wordt iedere dag gezorgd, Naast de inspanning tijdens de
training is er ook tijd voor de ontspanning door een potje footgolf te spelen op de campus of op het
trainingsveld van Oranje even lekker een balletje te trappen.
We wensen de leerlingen nog een mooie laatste dag training toe, een goede voorbereidingstijd op hun
examen en natuurlijk ongelooflijk veel succes op het examen zelf dat op 17 mei van start gaat!
Mariska Punt, teamleider havo bovenbouw en Sietske Erich, afdelingsmanager havo
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Uitzendingen RTV Utrecht over wel en wee examenleerlingen in coronatijd
Op 8 april jongstleden hadden de leerlingen die muziek en drama en
performance arts hebben in havo en vwo een fantastische tijd in het
Beauforthuis. Als follow up komt RTV Utrecht met 6 uitzendingen over
het wel en wee van onze examenleerlingen in coronatijd. Deze serie
wordt uitgezonden vanaf zaterdag 8 mei a.s. De eerste uitzending is om
16.00 uur. RTV Utrecht heeft de gewoonte om dit soort uitzendingen
gedurende de week vaak te herhalen. Veel kijkplezier.
Lennard Mollema, docent
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