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Breukelen, 22-04-2020 
 
Betreft: update klas 4 
 
 
Beste leerling, ouder, verzorger, 
 
In navolging van de update vanuit de directie, extra mededelingen die alleen betrekking hebben op 
klas 4. 
 
SE 9 
Afgelopen twee weken hebben we de toetsen voor SE9 afgenomen. We willen jullie een compliment 
geven over jullie aanwezigheid en inzet. Op een enkele leerling na heeft iedereen nu de toetsen 
achter de rug. Een enkele leerling moet nog voor Nederlands of Engels wat inleveren. 
 
Cijfers 
De cijfers in Magister worden 7 mei zichtbaar. Tot die tijd hebben de docenten de gelegenheid om 
alles na te kijken en, indien nodig, in overleg met elkaar te gaan over de resultaten. Op 7 mei wordt 
er ook bekend welke leerlingen er een herkansing SE9 moeten maken om te kunnen slagen. Die 
leerlingen worden gebeld door de mentor. Daarnaast mogen alle andere leerlingen één vak 
herkansen om de resultaten te verbeteren. Daarvoor kun je je 7 en 8 mei inschrijven via Magister. 
 
Herkansing 
De herkansing SE9 vindt plaats op 14 mei. Het rooster wordt hiervoor later bekend gemaakt. 
 
Stage 
De Basis en Kader leerlingen moeten het stageverslag inleveren van periode 1 en periode 2. Dit kun 
je doen via OPDRACHTEN in Magister, uiterlijk 8 mei. Zorg ervoor dat je stage ook beoordeeld is door 
het bedrijf. In BRONNEN in Magister staat een beoordelingsformulier, wat je eventueel naar het 
bedrijf kunt mailen. Zij mogen het terugsturen naar info@broeckland.nl 
 
Officiële uitslag 
Op 4 juni volgt de officiële uitslag. Op deze dag word je door je mentor gebeld. Je bent geslaagd als je 
voldoet aan de nieuwe examenregeling en de beide stageverslagen zijn ingeleverd die met een 
voldoende beoordeeld zijn. 
 
Resultaatverbeteringstoets 
Mocht je niet slagen met de resultaten van je SE’s, dan heb je de mogelijkheid om twee 
resultaatverbeteringstoetsen te maken. Die mag je ook maken als je wel bent geslaagd, maar je 
cijfers wilt verbeteren. We informeren je op een later tijdstip over wanneer deze toets plaatsvindt en 
wat je daarvoor moet leren. 
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Diplomering 
We weten nog niet of de diplomering, op de manier zoals gebruikelijk is, door kan gaan. We zijn al 
bezig met een alternatieve uitreiking. Het is mogelijk dat de data, die op de website staan hierdoor 
veranderen. Zodra we hier meer over weten, laten we het weten. 
 
Wij wens jullie allen een fijne vakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
C. Karsemeijer en J. Brouwer 
Afdelingsleiders klas 4 
Broeckland College Breukelen 


