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Breukelen, 01-04-2020 
 
Betreft: update klas 4 over SE 9 
 
 
Beste leerlingen, ouder(s), verzorger(s), 
 
Hierbij het beloofde bericht over SE 9. Een dag later dan afgesproken. Dit omdat we de 
persconferentie af wilde wachten vanwege eventueel veranderende maatregelen. 
 
Omdat er geen veranderingen zijn in de maatregelen voor de examenkandidaten, gaan we vanaf 14 
april beginnen met de toetsen voor SE 9.  
 
Het rooster 
 

klas B41 B42 B43 B44 en B45 
Woensdag 15 april wiskunde 

Donderdag 16 april nask 1 

Vrijdag 17 april economie 

 
 

K41 
Woensdag 15 april wiskunde 

Donderdag 16 april aardrijkskunde 

 
 

K42 
Dinsdag 14 april wiskunde 

Donderdag 16 april nask 1 

Vrijdag 17 april economie 

 
 

T41  
Dinsdag 14 april biologie   

Woensdag 15 april wiskunde   

Donderdag 16 april nask 1 aardrijkskunde geschiedenis 

Vrijdag 17 april economie   

Maandag 20 april nask 2   

 

De precieze tijden en lokalen vind je vanaf volgende week terug in je magister.  
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Mondelinge toets 
Biologie wordt in de Basis en de Kader mondeling afgenomen. Dit gebeurt in de week van 14 t/m 17 
april. Je docenten informeren je over hoe ze dat gaan doen en wanneer je aan de beurt bent. Zorg 
dat je ook op de afgesproken tijd bereikbaar bent. Die doe je alleen en op een rustige plek zodat je je 
goed kan concentreren. Ook is het belangrijk dat je al een keer met de docent contact hebt gehad 
tijdens en online les, zodat je weet of en hoe het werkt. De onlinelessen staan als huiswerk in je 
magister rooster. 
 
Stage 
Mochten er leerlingen toch nog stage lopen op vrijdag, dan moeten zij dit regelen met hun stage. Die 
stagedag hoeft dan niet door te gaan en is 10 april je laatste stagedag. Je stageverslagen lever je 
uiterlijk 9 mei in. 
 
Inhalen 
Op maandag 20 april en dinsdag 21 april is er ruimte om gemiste toetsen in te halen. Hiervoor wordt 
een persoonlijke afspraak gemaakt. Het kan voorkomen dat het toch niet lukt om al je toetsen te 
maken. Na 6 mei gaan we dan opnieuw een persoonlijke afspraak maken. We hebben tot juni de tijd 
om alles af te ronden. 
 
Herkansen 
Na 6 mei komt er ook nog een herkansing. Over de datum informeren we je later. 
 
De regels voor SE9 

• Je komt de toets maken als je gezond bent; dat betekend dat je geen koorts hebt, niet 

neusverkouden bent of hoest. 

• Kun je de toets niet komen maken, dan word je afgemeld door een ouder via de telefoon of 

via een mail naar info@broeckland.nl 

• Je bent niet eerder dan 10 minuten en niet later dan 2 minuten voordat de toets begint op 

school. 

• Bij binnenkomst mag je direct doorlopen naar het betreffende lokaal. 

• De kantine wordt ook gebruikt om toetsen af te nemen. Dit is lokaal 105 in je rooster. 

• Je kluisje kun je niet gebruiken tijdens de toetsweek. 

• Als de toets in de kantine wordt afgenomen, kun je je tas en je jas in lokaal 113 neerleggen. 

Je telefoon zit in je tas/jas. In het lokaal is altijd iemand aanwezig of zit op slot. 

• Als de toets in een lokaal wordt afgenomen ligt je tas en je jas voorin het lokaal. Je telefoon 

zit in je tas/jas. 

• Tussen de tafels zit minimaal 1,5 meter ruimte. 

• Bij binnenkomst ligt je toets al klaar op je tafel. 

• Je begint pas met de toets als de surveillant daar toestemming voor geeft. 

• Na afloop laat je de toets op je tafel liggen. 

• Je pakt zachtjes je spullen en verlaat rustig de school. 
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Praktische opdrachten 
Denk je ook nog aan de opdrachten voor Nederlands en Engels. 
Nederlands moet uiterlijk 3 april worden ingeleverd, Engels had al ingeleverd moeten zijn. 
 
We hopen dat we jullie voldoende hebben 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 
 
Met vriendelijke groet, 
C. Karsemeijer en J. Brouwer 
Afdelingsleiders klas 4 
Broeckland College Breukelen 
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