
 

1. 

 

 

 

12 en 13 maart verkort lesrooster  
In verband met de PWS-presentatieavonden voor 5H (12 maart) en 6V (13 maart) geldt op beide dagen een 

verkort lesrooster. 

 

Menno Bartlema 

 

Profielwerkstukpresentaties 
Beide avonden beginnen om 19:00 uur en zijn rond 21:30 uur afgelopen. Eindexamenleerlingen presenteren 

die avonden trots het resultaat van een jaar lang onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen (van Nijmegen 

in de Tweede Wereldoorlog tot belastingfraude en van sexting tot papieren vliegtuigen). In de loop van deze 

week vindt u het exacte rooster als bijlage in de jaarplanning.  

 

De leerlingen uit 4H en 5V, die volgend schooljaar hun PWS afronden, wonen de avond verplicht bij (dit is een 

Handelingsdeel). Zij melden zich bij binnenkomst en wanneer zij weggaan melden zij dit bij de  

PWS-coördinatoren.  

 

Het beloven twee interessante avonden te worden, waar we nu al naar uitkijken.  

 

U bent van harte welkom! 

 

De PWS-coördinatoren 

 

Deadline inschrijven MBO  
Hierbij willen wij u er graag op attenderen dat de deadline voor het inschrijven van MBO-opleidingen  

1 april a.s. is. Mocht uw zoon/dochter informatie willen over de overstap naar het MBO kan hij/zij terecht bij 

het decanaat. 

 

Vriendelijke groet, 

Nancy van Riet-Bunte (afdelingsleider HAVO) en Nadda Khaled (decaan) 

 

Planning  
Week 10 Datum Tijd Wie Wat 

di 6-3 14:30 – 16:30 uur Leerlingen Rekenexamen (1e kans 4H) 

 6-3 18:30 – 21:30 uur Ouders Tafeltjesavond 

wo 7-3 18:30 – 21:30 uur  Ouders Tafeltjesavond  

do 8-3 14:30 – 16:30 uur  Leerlingen Herkansing rekenexamen (5H/6V)  

Week 11         

ma 12-3 19:00 – 21:30 uur Leerlingen  PWS-presentaties (5H)  
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 2. 

di  13-3 13:30 – 15:30 uur Leerlingen Rekenexamen (1e kans 5V)  

 13-3 19:00 – 21:30 uur Leerlingen PWS-presentaties (6V) 

wo  14-3 15:20 – 17:00 uur Leerlingen Masterclass Nature en Gezondheid deelnemers 

Global Exploration 

 14-3 Hele dag Leerlingen Voorbereiding toneelvoorstelling (3G)  

do 15-3  Leerlingen Kangoeroewedstrijd (3 leerlingen uit elke onderbouw 

klas, alle leerlingen met wiskunde D in 4V en 5V.  

 15-3 Hele dag  Leerlingen United Netherlands Project (1e training)  

 15-3 Hele dag Leerlingen Voorbereiding toneelvoorstelling (3G) 

 15-3 Vanaf 12:30 uur Leerlingen Rekenexamen MK  

 15-3 Vanaf 19:30 uur   Toneelvoorstelling (3G)  

 

 
 

 

 

 

 


