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Geslaagd!
Vandaag zijn de resultaten van het derde tijdvak vastgesteld.
Wij feliciteren alle leerlingen die vandaag zijn geslaagd van
harte! Vanmiddag zullen wij op feestelijke wijze hun diploma
uitreiken.
Onze examenleerlingen hebben het geweldig goed gedaan.
Hieronder de percentages per afdeling.
Mavo: 96%
Havo: 89%
Vwo: 96%
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Het Ministerie van OC&W heeft scholen geld toegekend om te werken aan de knelpunten die
zijn ontstaan door de coronacrisis. Afgelopen vrijdag heeft de schoolleiding de opzet van het
plan voorgelegd aan de MR. Die hebben ons feedback gegeven en instemming gegeven aan
onze opzet.
Het plan van aanpak is breed. Naast hulp bij achterstanden gaat het ook bijvoorbeeld over
groepsvorming en welbevinden. Vanaf het start van schooljaar zullen wij de plannen uitrollen
en jullie daarover informeren.
Persconferentie Corona en informatiebrief start schooljaar 2021-2022
Op 13 augustus a.s. zal het kabinet een persconferentie geven m.b.t. de coronamaatregelen. Wij
horen dan hoe de scholen open kunnen gaan en of er beperkingen zullen zijn. Uiteraard stellen
wij jullie voor de start van het schooljaar op de hoogte via de informatiebrief die wij in de
laatste week van de zomervakantie zullen verzenden.
Zomervakantie
Ik wens iedereen een goede zomervakantie toe. Blijf gezond, let
een beetje op elkaar en kom veilig weer terug.
Bedankt voor het samen leven, samen leren, samen doen!

Ferry Brokers, rector/bestuurder
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Wijziging teamleider mavo
Via deze weg wil ik u bedanken voor de prettige samenwerking van de afgelopen 4 jaar. Na
mijn zwangerschapsverlof keer ik niet terug als teamleider mavo, maar blijf ik wel verbonden
aan De Breul als docent Nederlands.
Vanaf 1 augustus worden mijn taken als teamleider overgenomen door Minouche Hermans voor
MH1 en MH2 en door Roel van der Linden voor mavo-3 en mavo-4. Zij stellen zich in de eerste
BreulBerichten van het nieuwe schooljaar aan u voor.
Nogmaals bedankt en een heel fijne zomervakantie toegewenst.

Ilonka de Hart, teamleider mavo
===========================================================================

Herinnering: 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
===========================================================================

Grafische rekenmachine in havo-4 en vwo-4 (schooljaar 2021-2022)
Een schooljaar afronden betekent tegelijkertijd ook voorbereidingen treffen voor het nieuwe
schooljaar. Het bestellen van leermiddelen is daar onderdeel van. De grafische rekenmachine
doet bij wiskunde A, wiskunde B en wiskunde C in havo-4 en vwo-4 zijn intrede. Het type dat in
de leermiddelenlijst staat is de CASIO FX-CG50.
De grafische rekenmachine is in de bovenbouw van havo en vwo nodig bij het vak wiskunde (bij
alle soorten wiskunde). De grafische rekenmachine wordt gebruikt in de lessen, maar is ook
nodig bij toetsen en op het eindexamen. Bij andere vakken, zoals economie en natuurkunde,
mag de grafische rekenmachine niet gebruikt worden; bij die vakken volstaat de rekenmachine
die ook in de onderbouw gebruikt is.
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Er zijn andere merken grafische rekenmachines dan de CASIO. De uitleg van de wiskundedocent
in de les is gericht op de CASIO, daarom staat op de leermiddelenlijst de CASIO FX-CG50.
Leerlingen die een ander merk grafische rekenmachine hebben, moeten zelf uitzoeken hoe het
apparaat werkt (de docent ondersteunt hier niet of maar beperkt in).
De CASIO FX-CG50 is de opvolger van de CASIO FX-CG20. Er zijn verschillen tussen de beide
typen, maar die zijn op zich niet heel erg groot. De apparaten zien er net iets anders uit, maar
werken hetzelfde. Wel is het van belang om het volgende te weten over de FX-CG20: vanaf
2023 is bij de eindexamens de FX-CG20 niet meer toegestaan. Leerlingen die dus binnenkort
gaan starten in de vierde klas mogen bij hun examen dus geen FX-CG20 meer gebruiken. De
FX-CG50 is in 2023, 2024 (en daarna) wel toegestaan bij de eindexamens en ons advies is dan
ook om de hele bovenbouw met de CASIO FX-CG50 te werken.
Wellicht ten overvloede:
• Iddink biedt de mogelijkheid om via hen een CASIO FX-CG50 aan te schaffen, maar
uiteraard is het niet verplicht om via Iddink een grafische rekenmachine aan te schaffen. Er
zijn genoeg andere (web)winkels die ze ook kunnen leveren.
• Havo-leerlingen, die het profiel C&M kiezen zonder wiskunde, hebben geen grafische
rekenmachine nodig.
• Welke types rekenmachine wel en niet toegestaan zijn op het eindexamen wordt niet
besloten door de school, maar wordt landelijk vastgesteld.
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u mij mailen
e.bruinsma@de-breul.nl .

Namens de sectie wiskunde, Erwin Bruinsma (sectievoorzitter)
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