
 

 

Betreft Opstart lessen vanaf 2 juni in lj HV4,V5 de Campus en protocol toetsweek 

Breda  29 mei 2020 

 

Beste leerlingen, heer, mevrouw,  

Op dinsdag 2 juni aanstaande starten de lessen voor de gemeenschappelijke bovenbouw. In 

de brief van 20 mei jl. heeft mevrouw Klein uitgelegd hoe het onderwijs er vanaf dan uitziet. 

In deze brief vertellen we je wat dit precies betekent in de bovenbouw van HV4 en V5. 

In de ochtend is er onderwijs op afstand volgens een verkort rooster van 30 minuten. Dit ziet 

er als volgt uit: 

In de middag, tussen 14.00 en 16.00 uur kun je zelf aangeven 

welke lessen je op school wil volgen. Inschrijving voor deze 

lessen op het 9
e

 en 10
e

 uur verloopt via Magister. (Let op: de 

tijden in Magister kloppen niet meer. Dit is helaas niet aan te 

passen). 

Zoals je kunt zien is er twee keer 60 minuten ingepland voor de 

lessen die je zou willen volgen. De leerlingen van de bovenbouw 

zijn welkom op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

We kunnen ons voorstellen dat de meeste leerlingen in de 

bovenbouw zich goed willen voorbereiden op de toetsen in week 

25 en 26. Op vrijdag worden de volgende vakken nog eens extra 

aangeboden: wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie. 

We weten uit ervaring dat er bij leerlingen een grotere behoefte 

is om bij deze vakken vragen te stellen aan de docent. Verder 

kun je natuurlijk altijd bij alle vakken en je mentor (digitaal) in de 

ochtend terecht. De mentor kan een leerling naar school halen 

wanneer dit volgens hem/haar nodig is. 

LET OP!: de inschrijving voor de lessen tijdens het 9
e

 en 10
e

 uur start op vrijdag 29 mei 

om 13.00 uur. Zorg ervoor dat je tijdig inplant! 

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Namens de teamleiders van de bovenbouw van de Campus, 

Rudy Schipperen 

Portefeuillehouder gemeenschappelijke bovenbouw 

Aan de leerlingen uit H4, V4 en V5 van de Campus en ter 

kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s)  

 

 


