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GEFELICITEERD!
Deze week krijgen alle geslaagde leerlingen hun diploma uitgereikt. Wij zijn trots te kunnen
melden dat onze resultaten prima zijn. Op dit moment is dit de stand van zaken:
Mavo: 94% geslaagd
Havo: 88% geslaagd
Vwo: 92% geslaagd
1 mavo-leerling, 1 havo-leerling en 11 vwo-leerlingen zijn cum laude geslaagd.
De verwachting is dat na het derde tijdvak deze percentages nog wat hoger zullen worden.
Van harte gefeliciteerd allemaal en een groot compliment aan alle medewerkers van onze
school voor jullie inzet.

Ferry Brokers, rector/bestuurder
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Brugklassen basisboek aardrijkskunde niet inleveren
Alle brugklassers (mavo, havo en vwo) moeten hun Basisboek van aardrijkskunde dinsdag
13 juli a.s. NIET inleveren bij Iddink. Ze moeten namelijk dat boek ook nog gebruiken voor
leerjaar 2 en 3.
Het leerboek en werkboek zijn eigendom van de leerling (en hoeven dus niet terug naar Iddink).

Namens de sectie aardrijkskunde, Maurice van Cleef, docent
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Zomeractie Boek ’n Trip van de Jeugdbibliotheek
Via de gratis online Bibliotheek-app vinden leerlingen de spannendste e-books en
luisterboeken! Ook als ze nog geen lid zijn van de bibliotheek.
Hoe werkt Boek 'n Trip?
• Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)
• 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
• Elk boek drie weken lenen
• Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus
• Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie
• Toegang tot duizenden jeugdtitels
• Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie
• Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd
Ook als je geen lid bent van de bibliotheek!
Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leerlingen en ouders want ze hoeven niet
speciaal naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te sluiten. Geen gezeul met boeken,
want het is allemaal digitaal!

Magda Klijnsmit, medewerkster mediatheek
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Publicatie resultaten ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken
Zoals elk jaar nemen we in het voorjaar een tevredenheidsonderzoek af onder ouders en
leerlingen. De resultaten van deze onderzoeken zijn gepubliceerd en te bekijken via bijgaande
link https://scholenopdekaart.nl .
We danken iedereen voor het deelnemen aan het onderzoek.

Marit van Daal, teamleider vwo 5-6
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Jaarverslag 2020
Het jaarverslag van het bestuur van De Breul over het kalenderjaar
2020 is te vinden in het downloadcentrum, op de voorpagina van onze
website en via deze link.

De schoolleiding
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