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Uitslagen examens
Vandaag ontvingen we de normeringen voor de examens in het tweede tijdvak en konden
we vaststellen welke leerlingen in tweede instantie geslaagd zijn. In het eerste tijdvak waren
we al tevreden met het aantal geslaagden en dat is nu nog hoger. In onderstaande tabel is te
zien dat de slagingspercentages heel mooi zijn.
Wat fijn dat we zoveel leerlingen een diploma kunnen geven en feliciteren op dinsdag 5 en
woensdag 6 juli a.s. ! Dat doen we op een feestelijke wijze. Na het derde tijdvak is het aantal
mavo- en havoleerlingen dat geslaagd is nog hoger, zo is de verwachting. Het derde tijdvak
begint op dinsdag 5 juli. De definitieve uitslag is daarvan op donderdag 14 juli.

Mavo
havo
vwo

Aantal
Aantal
In
Aantal
kandidaten geslaagden percentage herkansers
In 3e
tijdvak
79
73
92
2
65
58
89
2
37
36
97
-

We beginnen op 5 juli met de mavo diploma-uitreiking, die in twee groepen plaatsvindt.
Groep 1 van 17.00 uur t/m 18.30 uur in de aula, de mentorgroepen van dhr. Just Romijn &
mevr. Nadia Koerhuis.
Groep 2 van 19.30 uur t/m 21.00 uur in de aula, de mentorgroepen van dhr. Marc van der
Linden & dhr. Moustapha Lahnine.
Vanwege de beschikbare ruimte is er voor elke kandidaat de mogelijkheid om maximaal 4
gasten mee te nemen.

Herinneringsbrief en leerlingpasjes
Bij de afronding van het schooljaar horen ook allerlei kleine praktische zaken. In de bijlage
treft u een herinneringsbrief over de aanschaf van laptops.

Ik informeer u tevens over het feit dat de leerlingpasjes tot vorig jaar na elke zomervakantie
werden vervangen. Sinds vorig jaar zijn ze twee jaar geldig. Uw zoon/dochter zal dus geen
nieuw pasje krijgen. Tenzij het exemplaar verloren is gegaan. Een nieuw pasje kost € 2,50.
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