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Betreft: update klas 4 

 

 

Beste leerlingen, ouder(s), verzorger(s), 

 

Allereerst willen we jullie vertellen hoe trots we zijn op jullie en de docenten. De manier waarop 

iedereen omgaat met de situatie is super! 

Lessen die online worden gegeven, planning die op het laatste moment omgegooid worden, nieuws 

dat net verspreid is en dan al weer achterhaald blijkt. Iedereen blijft redelijk kalm en zet zijn of haar 

schouders eronder. Complimenten! 

 

In deze brief staat informatie die we met jullie en je ouders willen delen en die specifiek is voor 

leerjaar 4. 

 

Ben ik al geslaagd? 

We kunnen dat nog niet zeggen. Het CSPE en het CE gaan niet door, maar de periode SE 9 moet nog 

wel worden afgesloten. Voor Nederlands en de Vreemde talen zijn jullie thuis bezig met een 

opdracht, voor andere vakken moet je nog naar school om een toets te maken. We beslissen 

maandag over SE9 en we inventariseren wat iedere leerling nog moet doen om alle SE’s af te ronden. 

Dinsdag hopen we jullie daar over te kunnen informeren. 

Helaas hebben we nog geen informatie over de nieuwe slaag/zak regeling en de nieuwe 

herkansingsregeling. 

 

Stage 

Veel leerlingen zijn door het corona virus niet langer welkom op hun stage. Heb je het formulier over 

stage nog niet ingevuld? Kijk dan nog even naar het bericht in Magister dat mevrouw Brouwer 19 

maart heeft verstuurd. 

Wel kan iedereen ervoor zorgen dat het stageverslag wordt ingeleverd. In je ELO staat bij BRONNEN, 

gedeelde documenten, map stage klas 4, een bestand die je naar je stage kunt mailen om een 

beoordeling te laten invullen. 

Sommige leerlingen moeten ook het stageverslag van de 1e periode nog inleveren. Beide stage 

verslagen kun je inleveren via de ELO. Let op! Je levert het bij twee verschillende opdrachten in. 

 

WeTransfer 

Voor de Vreemde talen moeten jullie een filmpje uploaden. Omdat het filmpje vaak te groot is om te 

versturen via Magister, moet je het versturen via WeTransfer. Niet iedereen weet hoe dat moet. Kijk  

dit filmpje voor uitleg. 

https://www.youtube.com/watch?v=ud0fYCnLSbE


 

  

 

 
BROECKLAND COLLEGE 
 
Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO en LO 
Engel de Ruyterstraat 40, 3621 CV Breukelen 

 
 

Tel. (0346) 26 24 08  e-mail: info@broeckland.nl     www.broeckland.nl 

 

Gala en diplomering 

We krijgen veel vragen of het gala en de diplomering doorgaan. We weten het niet. Dit hangt af van 

de besluiten die genomen worden door de regering. We adviseren wel om geen verplichtingen aan te 

gaan voor het huren van een mooie auto of geschikte kleding. Zodra we hier een besluit over nemen 

laten we het jullie weten. 

 

 

We hopen dat we jullie voldoende heb geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact op 

nemen met je mentor of met je afdelingsleider. 

Voor de B41, B42 en B43  c.karsemeijer@broeckland.nl 

Voor de B44, B45, K41, K42, T4  j.brouwer@broeckland.nl 

 

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

C. Karsemeijer en J. Brouwer 

Afdelingsleiders klas 4 

Broeckland College Breukelen 
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