MAVO, KBL en BBL

Aan: Ouders / verzorgers / 4de jaars leerlingen TL
Heerlen, april 2019

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Met dit schrijven informeren wij u over de laatste weken van uw zoon/dochter op onze school.
18 april

Laatste lesdag
13.00: Instructie examen door mentor en uitreiken cijferlijst S.E.
( schoolexamen ) Aanwezigheid is verplicht!!

06 t/m 08 mei

Examentraining TL ( rooster: zie site )

09 t/m 17 mei

CE 4TL (volgens landelijk vastgesteld rooster; zie “examenrooster” op onze
site)

28 mei

Galabal kasteel Hoensbroek
Hier kan op een stijlvolle manier afscheid worden genomen van de “school”. De
avond start om 18.30 uur (aankomst leerlingen). De zaal is open van 20.00 uur
tot 24.00 uur. Van de gasten wordt verwacht dat ze zich passend kleden (in
gala). Er wordt geen alcohol geschonken aan gasten onder de 18 jaar. Bij
overmatig drankgebruik of aanstootgevend gedrag zullen de ouders worden gebeld
om zoon / dochter op te halen. Leerlingen mogen één introducé meenemen.
Leerlingen worden alleen toegelaten met een geldig toegangsbewijs. Dit wordt
op school(administratie) verstrekt!! Hier is ook de toegangskaart voor de introducé
te koop( € 15,-, incl. 1 consumptie gratis namens de ouderraad). Leerlingen die dit
onderdeel van het schoolgeld niet hebben betaald, betalen ook € 15,-. Let op :
Toegang alléén met toegangskaart!!!!!!

03 t/m 05 juni

Parijsreis

12 juni:
‘s morgens

Inleveren boeken / kluissleutel: 11.20 uur

‘s middags

Vaststellen uitslag
Alle kandidaten worden door de mentor tussen 14.30 uur en 16.30 uur
gebeld. Afgewezen kandidaten melden zich op 13 juni volgens afspraak bij
de teamleider.
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‘s avonds

De geslaagden komen ’s avonds vanaf 18.00 hun voorlopige
cijferlijst afhalen en kunnen daarna de vlag buiten hangen!
Indien een leerling , ondanks een geslaagde lijst, tóch een vak wil
herkansen kan dat op dat moment aangegeven worden.

13 juni

Leerlingen die gezakt zijn komen ( met ouder(s)) hun cijferlijst halen en
hun herkansing(en) inplannen. Ook leerlingen die definitief gezakt zijn
komen met ouder(s) op gesprek.

14 juni

Examentraining voor de herkansers. Rooster volgt. Afhankelijk van
de dag van de herkansing kan individueel nog extra examentraining
ingepland worden.

17 t/m 19 juni

Herkansingen: Het rooster komt op onze site.
De uitslag volgt uiterlijk op 28 juni.

28 juni

19.00 uur Diploma-uitreiking

Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan contact op met ondergetekende of met de teamleider.

Met vriendelijke groet,

R. Stroucken, locatiedirecteur
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