
 

 

 

 
 

 

 

Aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 2  
  

Betreft: planning leerjaar 2  

 

Heerlen, 22 juni 2022 

 

 

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het schooljaar zit er bijna op. De komende weken staan er wel nog een aantal 

belangrijke activiteiten op de planning. Om duidelijk te maken wanneer de activiteiten 

plaatsvinden, volgt er een kort overzicht. Dit overzicht is verderop in deze brief terug 

te vinden. 

 

Bij sommige activiteiten zul je je via SOM moeten inschrijven. Dit kan vanaf 

dinsdag 28-6 om 14.00 uur tot uiterlijk vrijdag 30-6 tot 17.00 uur. Hoe dat nog 

eens gaat, vertellen we je in het volgende stappenplan: 

 

Geef je keuze door in SOM: 

1. Log in op SOM Today 

2. Ga naar het tabblad ‘rooster’ 

3. Kies bij ‘deze week’, de week van 11-7 t/m 15-7 

4. Klik bij de volgende dagen (do en vr) op het woordje ‘keuzeopties’  

5. Klik op de activiteit waaraan jij wilt deelnemen (let op: elke dag afzonderlijk) 

6. In SOM zie je nu dat het blok blauw wordt en dat je keuze vermeld staat 

7. Herhaal stap 3 t/m 6 voor de week van 18-7 t/m 22-7 (alleen de wo) 

8. In SOM zie je dat ook nu het blokje blauw wordt en dat je keuze vermeld staat 

9. Indien je een foute keuze  hebt gemaakt: klik in het blokje op de activiteit 

10. Klik op ‘uitschrijven’ 

11. Het blok wordt weer wit en je kunt opnieuw een keuze maken 

 

 

Het inschrijven vindt dus plaats vanaf 28 juni (14.00 uur) t/m 30 juni (17.00 uur).  

 

Let op: vol = vol.   

 

Mochten er nog vragen zijn, vraag je mentor om raad.  

 

 



 

 

 

 

Leerjaar 2 
 

 

Week 1 (27-6 t/m 1-7) 

 

 

 

Week 2 (4-7 t/m 8-7) 
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Week 3 (11-7 t/m 15-7) 
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Week 4 (18-7 t/m 22-7) 
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In de bijlage volgt een korte uitleg van de verschillende activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

L. Reijnders 

J. Rompen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27-6 t/m 1-7 Gewoon les volgens lesrooster 

4-7 t/m 6-7 Gewoon les volgens lesrooster 

7-7  Toetsen (zie SOM) 

8-7 Toetsen (zie SOM) 

11-7 Toetsen (zie SOM) 

12-7 Schrijver op school (tijdstip zie SOM) 

13-7 Voorstelling (tijdstip zie SOM) 

14-7 Rondje cultuur (inschrijven via SOM) 

15-7 Workshops (inschrijven via SOM) 

18-7 Inhaaltoetsen (bespreken met je vakdocent) 

19-7 Inhaaltoetsen (bespreken met je vakdocent) 

20-7 Toetsen inkijken (inschrijven via SOM) 

21-7 Ophalen puntenlijst (zie SOM) 

22-7 Vakantie! 



 

 
 
 

Bijlage ‘Uitleg activiteiten’ 

 

Schrijver op school 

Op school zijn wij dit schooljaar met het project ‘Boek1Boek’ begonnen, waarbij jullie je eigen 

leesboeken konden bestellen en ook aan de slag zijn gegaan met het lezen van jullie eigen favoriete 

boeken. Ook tijdens de 3L-dagen willen wij hier graag aandacht aan besteden. 

Vanuit ‘Boek1Boek’ hebben wij als school de ruimte gekregen om een schrijver naar Herle toe te laten 

komen. Hoe mooi en interessant is het dat jullie met een schrijver in contact kunnen komen! 

Op dinsdag 12 juli komt Khalid Boudou naar het Herle om zijn kennis en ervaringen met jullie te 

delen. Khalid Boudou is o.a. bekend van Pizzamafia. 

Vanuit het vak 3L zijn jullie aan de slag geweest en hebben jullie een opdracht gemaakt. Jullie hebben 

een aantal vragen voorbereid en deze vragen nemen jullie mee naar de voorstelling. 

LET OP! Leerlingen zijn minimaal 15 minuten van te voren aanwezig. Voordat de voorstelling begint, 

worden de regels aan de leerlingen medegedeeld. Tijdens de voorstelling in de aula dienen alle 

leerlingen stil te zijn 

 

Voorstelling (Fiets4Save) 

Leren leven vinden we op Herle belangrijk! Veiligheid in het verkeer is daar één onderdeel van.  

Op woensdag vindt er een theatervoorstelling op school plaats. Je komt in een levende rechtszaak over 

twijfelachtige situaties tussen fietsers en automobilisten terecht. Wie zat goed en wie zat fout? Dat 

moet jouw groep bepalen én jullie moeten de advocaten (acteurs) hiervan proberen te overtuigen. 

 

Rondje Cultuur 

Leren kiezen, je eigen passie, ambitie en talenten ontdekken vinden we op Herle belangrijk!  

Op donderdag 14 juli vindt de activiteit ‘rondje cultuur’ plaats. Om aan deze activiteit te kunnen 

deelnemen, maak je al eerder een keuze in SOM voor één workshop: 

Djembe, dans, bandplay, graffiti, rap of toneel 

Niet iedereen is op hetzelfde moment aanwezig op school. Houd je eigen tijd goed in de gaten via 

SOM. 

 

Workshops 

Daarnaast vinden we sport en bewegen, maar ook creatief bezig zijn op verschillende gebieden, op 

Herle belangrijk! Op vrijdag 15 juli bieden we daarom verschillende workshops aan op sportief en 

creatief gebied.  Je maakt via SOM een keuze door het stappenplan in de brief goed te volgen. Let 

goed op de tijden die je in SOM ziet staan. Niet iedereen is op hetzelfde moment op school aanwezig 
 


