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Het is wennen!
We zijn inmiddels alweer ruim twee weken allemaal op school. En het gaat goed! Ik merk veel
blijdschap dat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten. De volwassenen moeten dat voorlopig
nog op anderhalve meter afstand doen; de leerlingen mogen weer genieten van echte
nabijheid. Mooi hoor.
Maar het is ook wennen. Als je elkaar maandenlang niet in klassenverband gezien hebt,
hebben velen weer even tijd nodig om de juiste plek te vinden. Hoe deden we dat ook alweer?
Samenzijn en samen leren in een complete klas. Hoe gedraag je je ook alweer in het Atrium,
tijdens de pauze? Gelukkig zorgen we goed voor elkaar. Leerlingen onderling, maar ook wij als
medewerkers op De Boerhaave. We zijn alert op wat we om ons heen zien. Zodoende is het
een zeer aangenaam weerzien geworden!
Mondkapjes en zelftesten
Bij de persconferentie van vrijdag 18 juni hoorden we dat er voor het voortgezet onderwijs niet
zoveel verandert. De mondkapjes blijven verplicht, ook na 26 juni. Verder is er onduidelijkheid
over het gebruik van de zelftesten. De zelftesten zijn bedoeld voor wie zich vrijwillig wil testen
terwijl je géén klachten hebt. We willen nogmaals benadrukken dat leerlingen met klachten een
test bij de GGD moeten aanvragen; een zelftest is daarvoor niet voldoende.
Rapportvergaderingen
Op 5, 6 en 7 juli vinden de rapportvergaderingen plaats. Dan bespreken de docenten, mentor
en teamleider (bij klas 3 ook de decaan) per klas alle leerlingen en wordt een definitieve
plaatsing voor het komende schooljaar geformuleerd. Het is belangrijk dat tijdens deze
vergadering alle relevante informatie op tafel ligt. Als er dus iets is waarvan u vindt dat de
vergadering rekening mee moet houden, laat het dan weten aan de mentor. In de meeste
gevallen zal de definitieve plaatsing niet verschillen van de voorlopige plaatsing.
Tijdens deze vergaderingen wordt ook al gekeken naar eventuele ondersteuning die we na de
zomervakantie inzetten.
Revisie
Het kan zijn dat u het niet eens bent met het besluit van de rapportvergadering.
U kunt dan ‘revisie’ aanvragen. De aanvraag dient uiterlijk woensdag 7 juli, 16.00 uur binnen te
zijn. De aanvraag kunt u mailen naar: m.vellener@ettyhillesumlyceum.nl.
Belangrijk om te weten is dat een revisieaanvraag alleen in behandeling wordt genomen als er
argumenten of andere zaken aan de orde zijn die niet tijdens rapportvergadering bekend waren.
Het gaat dus om nieuwe informatie. Als we geen nieuwe informatie in de aanvraag aantreffen,
zullen we deze niet inhoudelijk bespreken. Als de aanvraag wel nieuwe informatie bevat,
bespreken we de leerling opnieuw. Na afloop neemt de teamleider contact op met de ouders
om de uitslag mee te delen.

Einde van een vreemd schooljaar
Het was een vreemd jaar. Leerlingen hebben elkaar veel minder gezien dan in een normaal
jaar. Het is goed om juist in deze tijd goed te eindigen. Daar steken graag wat extra energie in.
Wat gaan we doen?
•

Expeditie Boerhaave, klas 1 en 2
Na de toetsweek stoom afblazen, bewegen, lachen. Dat doen we aanstaande dinsdag,
woensdag en donderdag. We noemen dit de Colourgames. De leerlingen nemen
sportkleding mee. In Zermelo (en in het bijgevoegde schema) vinden de leerlingen wanneer
ze aan de beurt zijn.

•

Afscheid klas 3
De derdeklassers zijn klaar voor een nieuwe stap, ook al was het gek schooljaar. Maar
eerst nemen ze afscheid van De Boerhaave. Op 8 juli organiseren de mentoren in de
middag een happening op het sportveld. Voor eten wordt gezorgd!

•

Mentoractiviteit
En natuurlijk zullen klassen hun eigen activiteit organiseren. Het blijft zoeken naar de
mogelijkheden binnen de coronamaatregelen, maar gelukkig hebben we inventieve
leerlingen en mentoren!

Tip voor de vakantie: Een verhaal neemt je mee!
Lezen op het strand? Of een luisterboek voor in het vliegtuig of de auto? Boek ‘n Trip! Met de
online Bibliotheek-app downloaden tieners in juli en augustus gemakkelijk de leukste e-books
en luisterboeken simpelweg op de eigen telefoon! Hoe werkt het? Vanaf 1 juli vinden ze de
selectie zomerboeken en downloaden ze hun favoriete boek in de online Bibliotheek-app. Geen
gedoe: ze hoeven er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met
boeken. Zo beleeft jouw puber tijdens de vakantie de spannendste avonturen en stimuleer je
tegelijk het leesniveau. Leuk en handig! Voor meer informatie:
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/zomeractie-jeugd-boek-n-trip

Agenda laatste weken
Hieronder een schema voor de leerlingen van de laatste weken.
Het zijn de allerlaatste loodjes! En dan vakantie…..
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Colourgames lj1
08.30 uur ontvangst lln. klas 0 fysiek op school
7e (=14:25 u) + 8e (=15:15) uur Inhaalmoment toetsweek 3, indien nodig
Colourgames lj2
19.30 uur Ouders lln klas 0 via Teams
8.00 uur Alle cijfers staan in SOM
1e+2e uur Inhaalmoment toetsweek 3, indien nodig
Colourgames lj 2
1e uur Herkansing 2e helft ½ jrs vakken
2e uur Toetsen ophalen door leerlingen
Walibi lj3
Rapportvergaderingen tot 14.00 uur, leerlingen lesvrij. Wel beschikbaar
Rapportvergaderingen tot 14.00 uur, leerlingen lesvrij. Wel beschikbaar
Inleveren huurboeken Iddink (zie schema)
Rapportvergaderingen tot 14.00 uur, leerlingen vrij
16.00 uur Deadline revisieaanvragen
8:15 uur Revisievergaderingen
15.00 – 17.00 uur Rapport en Afsluiting Boerhaaveperiode lj 3
Rapport en Afsluiting schooljaar lj 1+2

