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Beste leerlingen, geachte ouders/ verzorgers, 
 
Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereidingen om op 2 juni weer te starten. 
Hier kijken wij naar uit! 
 
Op donderdag 4 juni, 11 juni, 18 juni, 25 juni en 2 juli worden de leerlingen van klas 3 verwacht voor 
de uitleg en instructies van de AVO vakken, zoals bijvoorbeeld Engels en wiskunde. 
In de week van 8 t/m 12 juni zijn er voor enkele vakken een toets. In de week van 6 t/m 10 juli is er 
een afsluitende toetsweek. 
De lessen op donderdag beginnen om 09.20  uur en lopen door tot uiterlijk 12.55 uur. 
Het rooster voor de donderdag staat reeds in Magister.  
 
Op ALLE andere dagen kunnen de leerlingen ingeroosterd of uitgenodigd worden voor hun profiel 
vak of om achterstanden in te halen. 
Ook voor de lessen verbonden aan het profiel vak (BWI, E&O, Groen, M&T, PIE of Z&W) komt het 
rooster in Magister. Dit gebeurt uiterlijk maandag 1 juni.  
De praktijklessen staan als afspraak in het rooster, zodat de docenten daarnaast voor de andere 
vakken het huiswerk kunnen vermelden. 
 
Om grote groepen te voorkomen, zijn de klassen opgedeeld. Het rooster voor de donderdag is dan 
ook per lesgroep anders. 
Kijk dus goed in je eigen Magister agenda! Voor je klasgenoot kan het rooster anders zijn. 
 
Om te voorkomen dat er onnodig gewandeld wordt, is de kantine gesloten. De kluisjes mogen niet 
gebruikt worden. Alles gaat mee naar het leslokaal.  
 
Op de eerste lesdag (4 juni) na een lange tijd is het nodig om: 

- Een eigen laptop/tablet mee te nemen (indien mogelijk) om het office account goed uit te 
leggen. 

- alle boeken mee te nemen, 
- Alle schriften, 
- Eigen pennen, rekenmachine, potloden en stiften. 

 
De pauze wordt gehouden in het lokaal. Elke leerling moet om die reden zijn/haar eigen 
eten/drinken meenemen. Er kan binnen school niets gehaald/gemaakt worden. 
 
Tot volgende week!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Broeckland College Team, 
 
Mevr. D, Fronik en dhr. H.W. La Nooy 
Afdelingsleiders klas 3. 


