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=========================================================================== 
 
Lesuitval donderdag 10 juni vanwege examenuitslag 
Donderdag 10 juni aanstaande maken we bekend wie geslaagd is en wie nog niet. Examenleerlingen 
krijgen in de middag vanaf 13.00 uur de uitslag doorgebeld, waarna ze in verschillende groepen op 
school worden uitgenodigd om een mogelijk herkansing te bespreken dan wel alvast een klein feestje te 
vieren. 
 
Vanwege de corona omstandigheden is de uitslagbepaling ingewikkelder dan normaal. Coaches van de 
eindexamenklassen en de vakdocenten zijn deze ochtend intensief betrokken bij de uitslagbepaling en het 
formuleren van herkansingsadviezen richting leerlingen. 
 
Kortom: veel docenten geven deze ochtend minder les. Het rooster zal er vreemd uitzien voor sommige 
klassen. We laten klassen alleen naar school komen als er twee of meer lessen kunnen worden 
ingeroosterd.  
 
We hopen op een goede uitslag voor de examenleerlingen. 

Barend Klop, examensecretaris 

=========================================================================== 
 
Verkiezing MR leerling 
 
Deze week wordt een online verkiezing georganiseerd waarbij één leerling wordt gekozen voor een 
vrijgekomen plek in de Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad praat en beslist mee over 
schoolbeleid en bestaat uit 4 ouders, 4 leerlingen en 8 personeelsleden.   
  
Wie past het beste in de MR? Deze week hebben jullie een mail via Magister ontvangen waarbij  
7 kandidaten zich voorstellen. Via de bijgevoegde link in de mail kan jij simpel en snel je stem uitbrengen 
via Forms.  
 
Op dit moment zijn er ongeveer 100 stemmen uitgebracht. Wij hopen op nog veel meer stemmen voor 
de deadline van vrijdag 4 juni 17.00 uur. Mocht je dus nog niet hebben gestemd op één van deze 
kandidaten, stem dan nu!  
 
Alvast bedankt namens de leerlingen van de MR,  
Eva de Vette, Julia Swuste & Niels Schut 
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         BreulBerichten  

               voor ouders en leerlingen 

Schooljaar 
2020-2021 

 
3 juni 2021 



2 

 

Reminder: Enquête voor leerlingen  
 
Voor mijn studie Social Work doe ik onderzoek naar welke aspecten invloed kunnen hebben bij het 
ontwikkelen van een depressieve stoornis bij jongeren en o.a. ook hoe de coronapandemie het welzijn 
van jongeren heeft beïnvloed.  
 
Door de huidige pandemie vind ik dat er te weinig aandacht gaat naar deze doelgroep en hun welzijn, dus 
probeer ik er op deze manier meer aandacht voor te vragen. 
 
Als jullie deze enquête zouden willen invullen dan zou mij dat heel erg helpen. Het kost je een paar 
minuten. Alvast bedankt!  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqzDnqK1685JDDt_Vx1ZIQFskx4JlYViW44OqCkWVb8o1Hmg
/viewform?usp=sf_link  
 
Hanna Rijnbeek, oud-leerling 
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