Heerlen, 25 juni 2020
Betreft: informatie einde schooljaar 2019-2020 en start 2020-2021
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van leerjaar 1, 2 en 3
Het einde van een heel bijzonder schooljaar is in zicht. De laatste lessen en toetsen/opdrachten worden door de leerlingen gemaakt.
Gemiste toetsen worden zo snel mogelijk ingehaald. Alleen zo kunnen leerlingen naar
een volgend schooljaar doorstromen. Heb je nog een hokje in SOM openstaan, maak
snel een afspraak met je vakdocent en haal de toets in.
WEEK 27 (29 juni tot en met 3 juli)
Maandag tot en met donderdag: les en proefwerken volgens rooster.
Donderdag: boeken inleveren leerjaar 2 volgens schema bijgevoegde brief.
Vrijdag: boeken inleveren leerjaar 1 en 3 volgens schema bijgevoegde brief.
Gemiste proefwerken, werkstukken, opdrachten maken/inleveren conform afspraak
met vakdocent.
WEEK 28 (6 juli tot 9 juli)
Geen lessen.
Maandag en evt. dinsdag: uitloop gemiste proefwerken maken.
Donderdag: afhalen rapport, uitreiking statuslijst (vakken, niveau, leerjaar) en afsluiting schooljaar onder leiding van mentor. Zie onderstaande planning.
Daarna vakantie!!
Zijn er vragen, neem dan contact op met de mentor.
Op dinsdag 25 augustus start het schooljaar voor alle klassen. Wij verheugen ons om
dan alle leerlingen op school welkom te heten. Op de laatste vakantiedag (vrijdag 21
augustus) treffen jullie op onze website het programma voor de 1e week aan.
Tot slot.
Binnenkort stoppen na een lange en mooie onderwijscarrière 3 collega’s: mevrouw
Beugels en de heren Schreurs en Heynen.
Na de vakantie verzorgen mevrouw Beugels en de heer Schreurs dan ook geen lessen
meer. De heer Heynen gaat 1 januari a.s. met pensioen; vanaf 1 augustus wordt zijn
functie overgenomen door de heer J. Rompen.
Graag wensen wij iedereen alvast een zonnige en ontspannen zomervakantie toe en
hopen jullie weer gezond te ontmoeten in het nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet,
L.H.M. Reijnders
teamleider Onderbouw

R.J.M. Heynen
teamleider Bovenbouw

donderdag 9 juli: afhalen rapport, statuslijst en gezamenlijke afsluiting schooljaar
Tijdstip
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11:30 uur – 12:15 uur

2E
2F
2G
3HBR
3TL

11
15
34
restaurant HBR
136
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