
 

 
 
 
 

 

Datum: 02-02-2021 

 

Informatie-avond examens 
De informatie avond m.b.t. examens voor ouders en leerlingen zal plaatsvinden op 9-3. We hebben deze 
informatie avond verplaats daar ook wij nog in afwachting zijn van de besluiten van de overheid. 
 

Enquête “Corona en onderwijs” 
Als school willen we zicht houden op de voortgang van onze leerlingen. Natuurlijk gaat dit nu anders als dat de 
leerlingen gewoon op school zijn. Voor de leerlingen van leerjaar 1-2 geven wij alle lessen volgens rooster via 
TEAMS, leerlingen die niet aanwezig zijn, werk niet maken of lessen verstoren worden geregistreerd. De mentor 
neemt contact op met ouders om samen plan van aanpak te kunnen maken. Leerlingen van leerjaar 3 krijgen de 
meeste lessen via TEAMS maar komen voor praktijklessen en het maken van een SE naar school. De leerlingen 
van leerjaar 4 hebben les op school. 
We willen graag van jullie weten hoe jullie als ouder(s) / verzorger(s) het onderwijs op afstand (lessen via 
TEAMS) ervaren.Zouden jullie (ouder(s)/verzorger(s) leerjaar 1-2-3) ons feedback willen geven middels het 
invullen van deze enquête? Alvast bedankt! Klik hier om de enquête in te vullen 
 

Virtuele tour 
Open dagen info avonden alles moet in deze tijd digitaal plaatsvinden. Herle heeft daarom o.a. een digitale tour 
gemaakt. Deze digitale tour is zeker ook interessant voor leerlingen van de onderbouw die keuzes moeten 
maken voor de PPO lessen in leerjaar 2 of een profiel moeten kiezen voor leerjaar 3. 
Klik hier voor de virtuele tour door Herle 
 

Bezoek TCPL 
Leerjaar 2 leerlingen hebben een profiel moeten kiezen voor de bovenbouw. Als Herle bieden we 4 profielen aan 
in de bovenbouw; 

• HBR Horeca Bakkerij Recreatie 

• E&O Economie en Ondernemen 

• ZW Zorg en Welzijn 

• TN Techniek (keuze uit BWI / M&T / PIE) 
Als er gekozen wordt voor techniek ga je de lessen volgen op het techniekcollege. Leerlingen die in leerjaar 2 
PPO techniek kiezen zullen de komende weken in kleine groepjes (volgens RIVM regels) het techniekcollege 
bezoeken. 
 

Loopchallenge 
De laatste week van 50K loopchallenge van onze school is ingegaan. Bijna 300 leerlingen uit klas 1-2-3 en een 
aantal docenten zijn op 18 januari de uitdaging aangegaan om 50 km te lopen. Al bijna 50 leerlingen hebben 
deze 50km bereikt! Dat zijn toppers! Leerlingen van leerjaar 4 kunnen deelnemen aan de 100K challenge en 
hiermee LO afsluiten voor het examen. Leerlingen van leerjaar 4 die niet deelnemen aan de loopchallenge zullen 
LO lessen krijgen om LO af te kunnen sluiten voor het examen. LO moet afgesloten worden om op examen te 
mogen gaan! 

Nieuwsbrief ouder(s) / verzorger(s) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttqCsO5u3YtZBnm4GQBRQ61xUMjFGMFJRU080S1hFMzUwQVBRVjRFUjA3Uy4u
https://herle.svopl.online/

