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Breukelen, 12-06-2020 
 
Betreft: update klas 3 SE5 
 
 
Beste leerling, ouder, verzorger, 
 
We willen allereerst een compliment maken naar de leerlingen. Wij zien hoe goed ze de lessen weer 
oppakken en hoe flexibel ze omgaan met veranderingen. Het is fijn om de leerlingen weer te zien en 
te spreken. Er wordt hard gewerkt om alles af te ronden voor het PTA. 
 
Wijzigingen PTA 
Door de Corona maatregelen zijn voor verschillende vakken het PTA aangepast. De aangepaste PTA ‘s 
zijn vanaf maandag op de website te vinden. Om een goed overzicht te hebben voor de leerstof van 
SE 5, is er een overzicht gemaakt waarop staat wat er per vak getoetst wordt en hoe leerlingen zich 
daarop kunnen voorbereiden. Zie bijlage. 
 
Data SE 5 
Door het verkleinen van de groepen, hebben we meer ruimte nodig om de toetsen af te nemen. 
Daardoor hebben we ook meer tijd nodig. 
We hebben besloten om de toetsen eerder te laten plaatsvinden. We beginnen met het toetsen van 
SE 5 vanaf woensdag 24 juni. Het toetsrooster komt nog in Magister te staan. We zorgen ervoor dat 
de toets minimaal één week van tevoren wordt opgegeven.  
 
Herkansingen SE 5 
Om leerlingen een kans te geven op het behalen van goede resultaten is er besloten om ook SE 5 te 
kunnen herkansen. De vakken die herkanst kunnen worden zijn uiterlijk 6 juli afgerond. De 
herkansing vindt dan plaats op 10 juli. Een leerling mag twee toetsen herkansen. 
 
Overgang van klas 3 en 4. 
Naast de gebruikelijke overgangsregeling wordt er ook gekeken naar de inzet van de leerling tijdens 
de afgelopen periode (onderwijs op afstand) en het perspectief op een diploma. 
 
Maatschappijleer 
Het vak maatschappijleer wordt in klas 3 afgerond; het cijfer telt mee voor de slag/zak regeling in 
klas 4. Dit cijfer kan een onvoldoende compenseren. We vinden het daarom belangrijk dat het cijfer 
voor maatschappijleer een voldoende is. Sommige leerlingen zullen worden uitgenodigd door de 
vakdocent om dit te realiseren. 
 
Kunst & Cultuur 
Ook het vak K&C wordt in klas 3 afgerond. Alle opdrachten moeten ingeleverd zijn. Het gemiddelde 
cijfer moet voldoende zijn om over te gaan naar klas 4. Sommige leerlingen zullen worden 
uitgenodigd door de vakdocent om dit te realiseren. 
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Voorbereiding op stage klas 4 
Afgelopen week hebben de leerlingen op school uitleg gekregen over het lopen van een stage in klas 
4. Hierover hebben ze een brief meegekregen met daarin een stageovereenkomst. Het is de 
bedoeling dat de leerling zelf een stage gaat zoeken. We begrijpen dat dit in deze tijd lastig is. We 
hopen dat u de leerling daarbij wilt helpen. De overeenkomst moet voor 6 juli ingeleverd zijn bij de 
mentor. 
Voor de leerlingen van klas B34 is er een wijziging. Hun stagedag wordt dinsdag. Hun stage loopt van 
8 september tot en met 15 december. Zij ontvangen een aangepaste brief. De overeenkomst kan wel 
worden ingevuld. 
 
 
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de afdelingsleiders. 
Klas B31, B32, B33   Mevrouw Fronik  d.fronik@broeckland.nl 
Klas B34, B35, K31, K32, T31  Meneer La Nooy  h.lanooy@broeckland.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
D. Fronik en H. La Nooy 
Afdelingsleiders Klas 3 
Broeckland College Breukelen 
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