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Breukelen, 09-04-2020 
 
Betreft: update klas 4 
 
 
Beste leerling, ouder, verzorger, 
 
In deze update verschillende mededelingen over het afronden van dit examenjaar. 
 
SE 9 
Vanaf volgende week dinsdag 14 april beginnen we met het afnemen van SE 9. In je magisteragenda 
kun je zien wanneer je de toetsen hebt. 
In een eerder update staan de regels rondom SE 9. 
Er zijn enkele regels veranderd: 

• Je wacht buiten op het plein op 1,5 meter afstand van elkaar, totdat je één-voor-één naar 
binnen wordt geroepen. Binnen wordt je verder naar de juiste ruimte geleid. 

• Heb je de toets in de kantine, dan leg je je spullen niet in lokaal 103 zoals eerder 
afgesproken, maar in de kantine op de banken, die neer zijn gezet bij de meisjestoiletten. 

• Zorg dat je telefoon uit staat. Je telefoon laat je bij je spullen op de bank. 

• Naar je tafel neem je alleen je pen, potlood, geodriehoek en rekenmachine mee. 

• Je gaat zitten waar de surveillant zegt waar je moet zitten. 
 
Bij het niet kunnen maken van de toets zorg je ervoor dat je voor aanvang van de toets bent 
afgemeld door één van je ouders. Dit kan telefonisch of via info@broeckland.nl 
 
Slaag/zakregeling en herkansing 
De aangepaste slaag/zak regeling is bekend. Hier kun je de regeling lezen voor de basis en kader 
leerweg. Voor de Theoretisch leerweg kun je het hier lezen. 
Het belangrijkste verschil is dat de eis van 5,5 gemiddeld voor je CE komt te vervallen. 
Op donderdag 4 juni krijg je officieel bericht van je mentor of je wel of niet bent geslaagd. 
 
Ook staat erin beschreven hoe je kunt herkansen als je met je SE cijfers niet bent geslaagd. Ze 
noemen dat een resultaatverbeteringstoets. 
 
Gala 
Het gala gaat definitief niet door op 4 juni. Of het op een ander tijdstip of op een andere manier 
wordt georganiseerd, kunnen we nog niet zeggen. Dat hangt af van de genomen maatregelen vanuit 
de overheid. 
 
Wij wens jullie allen een mooi, zonnig weekend en succes met leren. 
 
Met vriendelijke groet, 
C. Karsemeijer en J. Brouwer 
Afdelingsleiders klas 4 
Broeckland College Breukelen 
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