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Prijs voor de finalisten van de Public Speaking Competition
Op vrijdag 2 juli zullen Abigail Buijs en Julius Hehakaya (beiden vwo-4) een bezoek brengen aan
de ambassade van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië. Op de ambassade zullen ze op
audiëntie gaan bij de ambassadeur, mevrouw Joana Roper CMG. Abigail en Julius krijgen een
rondleiding en tea and cake!

Gill Mathews en Inge van den Burg, docenten
===========================================================================

Read and Win!
Spoiler voor de leerlingen!
Lees een boek of meerdere boeken in de vakantie, stuur jouw
aanbevelingen op naar de sectie Engels en win een prijs!

Wij willen graag weten:
1. Welke nieuwe boeken jullie willen zien óf in de mediatheek óf op de boekenlijst voor Engels?
2. Welke boeken uit de mediatheek lezen jullie in de zomer en kunnen jullie aanbevelen?
Als je mee wilt doen, stuur een e-mail naar c.wenner@de-breul.nl voor de richtlijnen.
Ga dan naar de mediatheek en leen een boek of meerdere boeken voor de zomervakantie of
lees een boek dat nog niet in de mediatheek staat. Titels in de mediatheek kun je opzoeken via
de AURA app.
Iedereen die iets opstuurt volgens de richtlijnen krijgt een beloning! Er worden 2 prijzen
uitgedeeld per jaarlaag:
1) voor de aanbeveling van een boek in de mediatheek;
2) voor de aanbeveling van een nieuw boek.
Dus schrijf je in. Heel veel succes!
In een tijd waarin iedereen uren voor een scherm zit, zijn de verschillende talensecties op De
Breul juist aan het onderzoeken wat voor rol literatuur kan hebben bij het ontwikkelen van de
(vreemde) taal.
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Op 25 juni jl. heeft de sectie Engels haar ‘Heidag’ besteed aan het verder verbeteren van de
gezamenlijke visie op het onderwijzen van Engels, en het aanpassen en verrijken van lesstof en
nieuwe didaktiek. In een presentatie over literatuur heb ik de voordelen van veel lezen
uitgelegd aan de hand van mijn 4-jarig onderzoek op basis van vakliteratuur en onderzoek,
enquêtes van leerlingen en collega’s, statistieken van leestoetsen op De Breul sinds 2013-2014.
De belangrijkste punten:

•
•
•

Het lezen van veel boeken/verhalen/poëzie heeft meer impact op taalontwikkeling dan
er doorgaans verwacht wordt;
Lezen van fictie bevordert de ontwikkeling van de hersenen en hogere cognitieve
vaardigheden;
Plezier in het lezen is zeer belangrijk! Het draagt bij aan een gevoel van welbevinden,
empathie, begrip voor en medeleven met anderen en het vermindert stress.

Lezen is niet alleen belangrijk voor de taalvakken, maar een
essentiële vaardigheid voor alle vakken en beroepen. Daarom
bestaat er al sinds 2019 een werkgroep Taalbeleid waar ook niettalige vakken zijn aangesloten, onder leiding van mevrouw Tineke
vann Schoonhoven van Nederlands.
De sectie Engels heeft haar literatuurlijn en didaktiek besproken tijdens de Heidag. Er zullen nog
veel meer ontwikkelingen plaatsvinden de komende tijd.
Het zal veel creativiteit, inzet, een samenwerking vragen om leesstof aan jongeren aan te
bieden op een manier waardoor leerlingen de smartphone en/of laptop een tijdje laten liggen
om te concentreren op het lezen van een verhaal. Dat vraagt eigenlijk om een cultuuromslag.
Om zoiets te bereiken willen de moderne vreemde talen komend schooljaar twee keer
bijeenkomen om met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. Het resultaat wordt
verbeterd literatuuronderwijs om de leesvaardigheid van leerlingen op De Breul optimaal te
laten ontwikkelen. Uiteindelijk hopen we dat de leerlingen lezers voor het leven worden.
Wat kunt u doen als ouder?
Geef het goede voorbeeld door zelf ook lekker te lezen. Zorg dat uw kind input van de (Engelse)
taal krijgt. Spreek enthousiast over boeken, korte verhalen, magazines en alle andere vormen
van lezen. In de taalkunde spreekt men van N+1: de leerling leert het meest als die net 1 stapje
boven zijn eigen niveau leest. Het zou geweldig zijn als u leuke, moderne boeken kunt
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aandragen. Kijkt u voor tips eens op de site
https://www.goodreads.com/genres/young-adult.
Leerlingen kunnen altijd bij hun talendocenten terecht voor
leuke leestips.

Namens de sectie Engels, Charlotte Wenner, docent
===========================================================================

Reminder: Overzicht van de laatste 3 weken van schooljaar 2020-2021
LET OP: De ervaring leert dat er leerlingen zijn die eerder op vakantie gaan. Zodra we daar
kennis van nemen, zijn wij verplicht dit te melden bij leerplicht. Zij zien dat als luxe-verzuim en
zullen sancties (lees boetes) opleggen.
In de digitale jaaragenda (op onze website) staan de voornaamste activiteiten en data vermeld
voor de periode NA PARTweek 4.
Het programma van de laatste twee weken roept logischerwijze vragen op bij leerlingen en
ouders, daarom onderstaand een overzicht (in woorden).
Hieronder staan alleen die activiteiten vermeld die gelden voor grotere
groepen. Een individuele afspraak (werk afronden bijvoorbeeld) of een afsluiting met je
coachgroep staan vanzelfsprekend niet in dit overzicht.
LET OP: als er in het schema vermeld staat dat er geen leerling activiteit is dan zegt dat niets
over jouw persoonlijke afspraken die een coachgroep of vakdocent, teamleider met je
maakt. Die gaat voor!
PARTweek 4 en inhalen toetsen eerdere PARTweken
• Vrijdag 25 juni a.s. begint voor alle niet-examenklassen PARTweek 4. Deze PARTweek
eindigt op donderdag 1 juli. Het woord PART zou eindelijk aangepast moeten worden,
want in deze coronatijd is de A van Activiteiten ‘fout’, want activiteiten zijn er helaas niet in
deze PARTweek. Op de website van De Breul staat het rooster (link) van de PARTweek.
Let op: hier en daar zijn de aanvangstijden enigszins veranderd. Kijk dus elke dag op het
rooster.
•

Vrijdag 2 juli is een inhaaldag voor de gemiste toetsen in de PARTweek. Je maakt op deze
dag nooit meer dan twee toetsen. Heb je er meer dan twee toetsen gemist dan spreek je
zelf af met je docent hoe dit in te halen.
1. De onderbouw (alle brug-, tweede klassen, havo 3 en vwo 3; geldt NIET voor mavo 3)
halen in zaal 056/055 om 9.00 uur de gemiste toetsen in. Je maakt dan zo nodig twee
toetsen achter elkaar.
2. Om 11.00 uur starten we met het afnemen van de toetsen voor de bovenbouwklassen
(mavo 3, vwo 4, vwo 5, havo 4). Ook in zaal 056/055. Je maakt de toetsen achter elkaar.

Na PARTweek 4
Vanaf 7 juli, na PARTweek 4, zijn er minder sportieve activiteiten dan normaal. Wel
beschouwen we deze dagen als mogelijke onderwijsdagen. Dat wil zeggen dat wanneer een
docent je vertelt dat je een opdracht nog moet afronden dat je dan ook aanwezig bent volgens
de afspraak die de docent met je maakt. Dat geldt voor de gehele periode tot aan het moment
dat we het rapport overhandigen op donderdag 15 juli.
Om begrijpelijke redenen staan al die afspraken hier niet vermeld, maar via de teamleiders,
vakdocenten worden of zijn al uitnodigingen gestuurd voor:
• Inhaalwerk ateliertijd havo 4, vwo 4 en vwo 5 KUBV maandag 5 juli de hele dag;
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PWS momenten havo 4 en vwo 5 van maandag 5 juli t/m vrijdag 9 juli (2,5 uur per
dag).
•

Tot slot:
Na de PARTweek kan de coach met je coachgroep nog een leuke afsluitende activiteit hebben.
Dat plant en regelt de coach zelf met jullie.
Cijfers, toetsen inzien, overgangsbespreking en rapport ophalen
• Maandag 5 juli worden de cijfers ingeleverd voor alle klassen.
• Dinsdag 6 juli kun je volgens onderstaande rooster je toetsen inzien.
1. Onderbouwklassen van 14.00 tot 15.00 uur in de vaklokalen van de docenten. We
hangen een schema in school wie waar zit.
2. Bovenbouw leerlingen kunnen hun toetsen inzien van 15.00 tot 16.00 uur in de
vaklokalen van de docenten.
• Op donderdag 8 juli zijn de overgangsvergaderingen van alle klassen. Het besluit van
die vergadering wordt aan ouders en leerlingen meegedeeld. Een revisievergadering is
gepland op dinsdag 13 juli en tot slot krijgt iedereen zijn rapport overhandigd op donderdag
15 juli. Dat is ook de laatste dag van dit schooljaar dat we jullie als leerling op school
verwachten.
• Het rapport ophalen gaat per klas volgens het schema afgedrukt aan het einde van dit
document.
Diploma-uitreikingen en derde tijdvak
Van dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juli worden de examenvakken nog een keer afgenomen in het
zogenaamde derde tijdvak. En ondertussen zijn de diploma-uitreikingen al gepland voor
de (meeste) leerlingen die al geslaagd zijn.
• Mavo-leerlingen op woensdagmiddag 7 juli
• Havo-leerlingen op donderdag 8 juli, vanaf 12.30 uur
• Vwo-leerlingen op vrijdag 9 juli (middag en avond)
Een specifieke uitnodiging heeft elke examenleerling al ontvangen van zijn/haar teamleider.
De leerlingen die deelnemen aan het derde tijdvak krijgen hun diploma op donderdag
15 juli. Dat is op dezelfde dag dat de uitslag van het derde tijdvak bekend wordt.
Herkansingen voor-examenklassen
• Op maandag 12 juli mogen de leerlingen van mavo 3, havo 4, vwo 4 en vwo 5 herkansen
volgens de regels uit het examenreglement. Er is een ochtendzitting en een middagzitting.
1. In de ochtendzitting, vanaf 10.00 uur, wordt periode 3 herkanst.
2. De middagzitting vanaf 13.00 uur gaat over periode 4.
Voor de mavo 3 leerlingen is er een andere indeling die op het rooster wel duidelijk wordt. Het
rooster volgt pas na de inschrijving.
• Inschrijven voor de herkansing vindt plaats op dinsdag 6 juli.
• Donderdag 8 juli is het definitieve rooster bekend.
De betrokken leerlingen ontvangen over de inschrijving voor de herkansingen, de rechten
en de plichten rondom herkansen een apart bericht gedurende de PARTweek.
Boeken inleveren op 13 juli
Deden we het vorig jaar in eigen beheer omdat Iddink niet op school mocht komen, nu
komt Iddink zelf de boeken innemen.
De leerlingen worden door Iddink zelf uitgenodigd om de boeken op dinsdag 13 juli a.s. in te
komen leveren.
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Kluisjes
Voor alle niet-examenleerlingen blijven de kluisjes intact. Leeghalen van de kluisjes voor
de zomervakantie hoeft niet, maar het is wel aan te raden. Gymschoenen gaan toch wat ruiken

in de locker en je brood loopt, ook zonder de gymschoenen, vanzelf wel uit de kluis na een
aantal weken zomervakantie 😊😊.
Wij maken de kluisjes niet schoon, dus haal je kluisje zelf leeg.
Bovenstaande in onderstaande schema:
Vrijdag 25 juni t/m
donderdag 1 juli
Vrijdag 2 juli

•
•
•
•
•
•

Maandag 5 juli

Atelierwerk KUBV
Havo 4, vwo 4 en vwo 5 afronden volgens afspraak
met vakdocent
• Havo 4, vwo 5 PWS werktijd
• Werk afronden volgens afspraak met vakdocent
• Havo 4, vwo 5 PWS werktijd
• Inzien toetsen onderbouw 14.00 tot 15.00 uur
• Inzien toetsen bovenbouw 15.00 tot 16.00 uur
• Bovenbouw inschrijven voor herkansingen
• Havo 4, VWO 5 PWS werktijd
• Diploma-uitreiking voor mavo 4 leerlingen
• Overgangsvergaderingen alle leerjaren
• Rooster herkansingen bekend op site
• Diploma-uitreiking havo 5 leerlingen
• Diploma-uitreiking vwo 6 leerlingen
• Herkansingen voor M3, H4, V4, V5 leerlingen
• Exacte rooster volgt na inschrijving
• Ochtendzitting 10.00 uur, zaal 055/56
• Middagzitting 13.00 uur, zaal 055/56
• Boeken inleveren volgens instructie Iddink
• Geen leerling activiteit
• Rapport ophalen per klas volgens rooster
• Uitslagdag en diploma-uitreiking derde tijdvak
• Geen leerling activiteit
• Slotdag medewerkers

Dinsdag 6 juli

Woensdag 7 juli
Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli
Maandag 12 juli

Dinsdag 13 juli
Woensdag 14 juli
Donderdag 15 juli
Vrijdag 16 juli

PARTweek volgens rooster
Let op kleine roosterwijzigingen in aanvangstijden
Nakijkdag voor docenten
Inhaalmoment onderbouw 9.00 uur
Inhaalmoment bovenbouw 11.00 uur
Geen verdere leerling activiteit tenzij op nadrukkelijke uitnodiging
van een vakdocent
•

Rapportuitreiking donderdag 15 juli 2021
ONDERBOUW 09:30 uur - 10:30 uur
1e klas
klas
MH1a
MH1b

lokaal
106
107

2e klas
klas
MH2a
MH2b

lokaal
014
015

3e klas
klas
H3a
H3b

lokaal
143
144
5

HV1c
HV1d
HV1e
A1f
G1g
AT1h

109
110
112
113
114
115

MH2c
HV2a
HV2b
HV2c
A2a
A2b
AG2a

016
017
018
019
020
021
022

H3c
H3d
A3a
A3b
A3c
A3d
G3a

145
146
164
165
166
167
168

BOVENBOUW 10:30 uur - 11:30 uur
MAVO
Coach
groep
M3.sc1,
EDL/MAA
M3.sc2, JAK
M3.sc3, DOO
M3.sc4, VLI
M3.sc5, JAN

lokaal
P02
044
116
165
036

HAVO
Coach
groep
H4.sc1, KLM
H4.sc2, BOT
H4.sc3, VIJ
H4.sc4, WIL
H4.sc5, WEK
H4.sc6, BOC
H4.sc7, LAL
H4.sc8, WEN
H4.sc9, KLC

lokaal
035
109
120
167
017
P05
063
P04
168

VWO
Coach
lokaal
groep
V4.sc1, DOM 009
V4.sc2, MAT
V4.sc3, LEE
V4.sc4, MAI
V4.sc5, BAN
V4.sc6, SES
V4.sc7, KEJ
V4.sc8, TIJ

158
114
021
166
034
014
121

V5.sc1, BES
V5.sc2, KLO
V5.sc3,
BLO/BOF
V5.sc4, VIV
V5.sc5, HOO
V5.sc6, ABM
V5.sc7, HEN
V5.sc8, KUC
V5.sc9, BRE
V5.sca, HOH
V5.scb, DRB

110
112
043
P03
171
143
042
113
164
160
115

Namens de schoolleiding,
Barend Klop, afdelingsmanager vwo en examensecretaris
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