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Betreft: Laatste weken schooljaar 2019-2020 2 vmbo 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

 

Het einde van dit vreemde schooljaar komt in zicht. U heeft al een brief ontvangen met wat 

algemene zaken. Er zijn wat dingen die specifiek over vmbo 2 gaan, dus vandaar dat ik u nog 

even lastig val met dit bericht. In deze brief heb ik het over het niveau/profiel, het inleveren 

van de boeken, het bestellen van nieuwe boeken, het ophalen van het rapport, de nieuwe 

klassen en de loop van de rest van het schooljaar. 

Profiel en niveau 

Leerlingen hebben een aantal weken terug aangegeven welk profiel zij willen volgen. Vrijwel 

alle leerlingen kunnen geplaatst worden bij het profiel van hun eerste keuze. Bij de enkeling 

waarbij dit niet is gelukt is er contact geweest en een oplossing gevonden. 

Het niveau van de leerlingen uit de B24 t/m B26 is ook bepaald. Hierbij is gekeken naar de 

cijfers tot voor de coronacrisis, de tussentijdse adviezen, de cijfers van jaar één en de 

behaalde cito-resultaten.  

Ook heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen mentor, vakdocenten en 

afdelingsleider. Wij hebben hier zeer nauwkeurig naar gekeken en hebben naar eer en 

geweten de leerling bij het ons inziens juiste niveau geplaatst. De mentor van uw kind belt u 

aankomende week om door te geven welk niveau dit is en checkt of het profiel of keuzevak 

klopt met wat bij ons bekend is. 

Inleveren van de boeken 

Leerlingen leveren hun boeken in op vrijdag 10 juli vanaf 10.00 uur. Leerlingen gaan naar 

hun mentor of een docent toe. Deze checkt of de boeken op de juiste manier aangeleverd 

worden: in een gesloten tas, met daarin het inleverformulier, en erbovenop een papier met 

de gegevens (naam, postcode en huisnummer, klas). U heeft hier een brief van ontvangen 

van Iddink. Een aantal leerlingen leveren hun boeken op woensdag 15 juli in, voor de 

leerlingen die dit betreft hebben de ouders vandaag een brief ontvangen. 

Bestellen nieuwe boeken 

Via de website van Iddink kunt u met uw eigen account het boekenpakket van volgend jaar 

bestellen. Op het moment dat u door de mentor bent ingelicht welk niveau uw kind volgend 

jaar les krijgt kunt de boeken bestellen. Dit kan zijn 3 BBL, 3 KBL of 3 TL. Als uw kind is 
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geplaatst op BK dient u het KBL-pakket te bestellen. Mocht u problemen hebben met uw 

account, dan kunt u terecht bij Iddink. De schoolcode is HPCD32JJ. 

Ophalen rapport 

Het rapport wordt opgehaald op vrijdagochtend 17 juli. Leerlingen krijgen hierover later een 

bericht van hun mentor op welk tijdstip en waar dit is. Dit is de laatste schooldag van het 

jaar en leerlingen zijn verplicht het rapport op te halen. Het wordt niet meegegeven aan 

klasgenoten, broers/zussen of buurmannen. 

Nieuwe klassen 

Veel leerlingen zijn, terecht, benieuwd in welke klas ze komen. En nog belangrijker: bij wie. 

Dit is pas laat bekend. De nieuwe klassenlijsten hangen op 17 juli in de school, dus de 

leerlingen kunnen dit bekijken als zij hun rapport ophalen. 

Ook is dan de nieuwe mentor bekend. Volgend jaar zijn de afdelingsleiders van klas 3 Dhr. La 

Nooy en Mevr. Fronik, van hen ontvangt u later bericht. 

De rest van het jaar 

De laatste weken worden zoveel mogelijk besteedt aan onderwijs geven. Alle 2e-klassers 

worden aanstaande maandag (29 juni) en volgende maandag (6 juli) verwacht voor de 

laatste lessen. Met een aantal leerlingen zijn afspraken gemaakt om de komende twee 

weken op woensdag en vrijdag op school te werken. Deze mogelijkheid bestaat voor alle 

leerlingen, maar dit moet wel even aangeven worden bij de mentor zodat wij kunnen zorgen 

voor een fijne schone werkplek en begeleiding. 

Tot slot 

Tot slot wil ik u danken voor de doorgaans prettige samenwerking afgelopen schooljaar. Het 

was een gedenkwaardig jaar. We hebben (ik spreek namens al mijn collega’s) vele leuke, wat 

minder leuke, leerzame en bijzondere momenten beleefd met de leerlingen. Volgend jaar 

zitten ze al in de bovenbouw en worden er al examens afgenomen! Ik ga er vanuit dat ik alle 

leerlingen over een kleine twee jaar kan zien stralen bij hun gala en diploma-uitreiking. 

Mocht ik u niet meer spreken dan wens ik u alvast een prettige zomer toe. 

 

Mede namens het mentorenteam van klas 2, met hartelijke groet, 

 

Bas van Barneveld 

Afdelingsleider klas 2 vmbo 

b.vanbarneveld@broeckland.nl 
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