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Terug naar boven

Herkansing bovenbouw op maandag 5 februari
2018
Leerlingen in de bovenbouwklassen (havo 4-5 en vwo 4-5-6) mogen op maandag 5
februari één herkansing maken van een toets uit periode een of twee.

Hiervoor dienen zij in te schrijven in de ELO van Magister. Inschrijven kan
tussen vrijdag 19 januari 2018, 00:00 uur en vrijdag 26 januari 2018, 23.59
uur.
Hier onder de belangrijkste afspraken op een rij:


Je mentor geeft je een herkansingsadvies. Neem dit serieus.



Schrijf meteen bij het begin van de openstelling in. Mocht je onverhoopt
tegen een probleem aanlopen, dan is er nog tijd dit op te lossen.



Leerlingen die niet inschrijven, mogen géén herkansing maken.



Inschrijven voor meer dan één toets is alleen toegestaan indien de
examencommissie hier toestemming voor heeft verleend.



Leerlingen die in de toetsweek ziek zijn geweest, schrijven in voor een
maximum van vier gemiste toetsen.



Het tijdstip van de toetsafname wordt in de loop van donderdag 1 februari
bekend gemaakt.



Er bestaat een kans dat je herkansing wordt gepland op dinsdag 6 februari
tijdens het 1e en 2e uur. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat een enkele
leerling, die in de toetsweek ziek is geweest, meer dan 3 toetsen moet
inhalen.
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Infoavond nieuwe vakken bovenbouw voor 3
vwo
Op woensdag 7 februari zal er een 2e infoavond georganiseerd worden rondom de
profielkeuze voor vwo 3. Na een plenaire start in de aula is er op basis van
belangstelling een mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe vakken in de
bovenbouw: NL&T, filosofie, informatica, maatschappijwetenschappen,
bedrijfseconomie en Spaans. Ook zal er een toelichting gegeven worden op de
verschillende wiskunde keuzemogelijkheden en het econasiumtraject.
De leerlingen en hun ouders ontvangen op vrijdag 12 januari een mailing met
inschrijfformulier en leveren. Het inschrijfformulier dient uiterlijk vrijdag 19 januari
ingeleverd te worden bij de mentor.
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Anti-pestprogramma
Scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn sinds schooljaar 2015/2016
verplicht een anti-pestprogramma te hebben en uit te voeren in het kader van “De
veilige school”. Wij vinden dit als school een belangrijk onderwerp en werken hier
graag aan mee. Tot nu toe werkte elke locatie met een eigen aanpak. In het overleg
tussen de anti-pestcoördinatoren (APC-ers) van de locaties voor voortgezet onderwijs
in Maastricht bleek er behoefte te zijn aan een concreet programma. Afgelopen
schooljaar zijn de APC-ers van LVO Maastricht regelmatig bij elkaar gekomen om
informatie te delen en te brainstormen over mogelijke programma’s. Er werd een
gezamenlijk programma ontwikkeld, waar mentoren in hun klas mee aan de slag
kunnen gaan. Het bevat lesbrieven over groepsvorming, groepsdynamiek en sociale
interactie. Hiermee geven we mentoren tevens extra handvatten om van hun groep
een veilige groep te maken.
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