23 juni 2022

Een spannende en leuke dag op 9 juni jl.
Donderdag 9 juni jl. was een speciale dag: de dag van de examenuitslag. ‘s Ochtends
kwamen de examennormen binnen en konden we berekenen wat de examenresultaten
waren. In de middag bogen docenten zich over die gegevens, stelden het resultaat officieel
vast en gaven een advies aan de leerlingen met een herkansing. Later die middag kwamen
de examenleerlingen naar school voor hun cijfers.
De dag van de uitslag is altijd een spannende dag. Want: wat zijn de normen voor de
verschillende vakken en wat betekent dat voor onze leerlingen, hebben we het goed
berekend en zijn we op tijd om onze leerlingen te bellen? Maar het is vooral een leuke dag.
We kunnen heel veel leerlingen blij maken met de uitslag en als ze naar school komen,
stralen ze en is de emotie nog vers. Ze vallen elkaar om de hals en voelen zich ‘on top of the
world’. Elk jaar sta ik daar met een glimlach naar te kijken.
Nog niet alle leerlingen zijn zover. Sommigen maakten in het tweede tijdvak hun examen
compleet of deden herkansingen. Voor hen komt op 1 juli a.s. het verlossende woord en
blijft het dus nog even spannend. Daarna is er voor enkele leerlingen nog een derde tijdvak
als laatste mogelijkheid om alsnog te slagen.

Nieuwe teamleider mavo
Dit schooljaar heeft Timo Valk gefungeerd als teamleider mavo ad interim. Na een
benoemingsprocedure met interne en externe kandidaten heb ik hem vorige week kunnen
feliciteren met een definitieve benoeming tot teamleider mavo. Met ingang van 1 augustus
a.s. is het ‘ad interim’ etiket eraf. In zijn taken en verantwoordelijkheden als teamleider
verandert er niets. Hij zal zich blijven inzetten voor het Rembrandt College, de leerlingen en
de medewerkers , in het bijzonder de mavoleerlingen

Schoolreizen
Vanwege corona hebben de leerlingen in de voorexamenklassen de schoolreizen waar ze
reikhalzend naar uitkeken, dit schooljaar moeten missen. Dat gemis gaan we goedmaken. In
het begin van het nieuwe schooljaar 2022-23 (in de week van 4 oktober) worden er
schoolreizen voor de eindexamenleerlingen georganiseerd. Dit geldt voor de jaarlagen

mavo-4, havo-5 en vwo-6. Binnenkort krijgt u en krijgen de leerlingen informatie over
reisbestemmingen, kosten etc.
Deze wijziging houdt ook in dat vanaf volgend schooljaar alle examenklassen en niet meer de
voorexamenklassen een schoolreis hebben. Alle leerlingen kunnen uiteindelijk deelnemen
aan een reis, ook al zal dat voor de leerlingen die dit jaar doubleren in de voorexamenklas
iets langer wachten zijn. Wat in het vat zit verzuurt niet, zo luidt het Nederlandse gezegde.

De planning van de laatste weken
In deze week vinden voor de examenkandidaten de examens in tijdvak twee plaats. De
andere leerlingen hebben de afsluitende toetsweek.
Na deze week zijn er nog twee weken in dit schooljaar waarin allerlei afrondende activiteiten
plaatsvinden. De zaken die voor ouders en leerlingen van belang zijn zet ik hieronder op een
rij.
De komende week (maandag 27 jun t/m vrijdag 1 juli) is een activiteitenweek voor leerlingen
met excursies, projecten en sportdagen. In die activiteitenweek staan ook nog andere zaken
gepland. De activiteiten en de roosters voor leerlingen lopen zeer uiteen. Leerlingen zien
deze activiteiten in Magister. Ze zijn, waar nodig, van informatie voorzien door de betrokken
docenten. Het gaat om verplichte activiteiten.
Week 26: maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli

activiteiten week

Maandag 27 juni

inzage examendossiertoetsen, inhaaltoetsen,
profielwerkstuk

Dinsdag 28 juni

herkansingen, inhaaltoetsen en profielwerkstuk
eindevent Meesterwerken semester twee van 16.30 uur tot
19.00 uur

Woensdag 29 juni

inhaaltoetsen en profielwerkstuk
inzage toetsen van 8.00 tot 8.45 uur

Donderdag 30 juni

inhaaltoetsen en profielwerkstuk

Vrijdag 1 juli

inhaaltoetsen en profielwerkstuk
alle cijfers zijn zichtbaar in Magister vanaf 12.00 uur
uitslag tweede tijdvak, leerlingen/ouders worden vanaf 12.00
uur gebeld
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Week 27: maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli

leerlingen zijn lesvrij

Maandag 4 juli

overgangsvergaderingen, de mentoren bellen daarna over de
uitslag

Dinsdag 5 juli

overgangsvergaderingen, de mentoren bellen daarna over de
uitslag
diploma-uitreiking mavo 16.00 -19.30 uur

Woensdag 6 juli

uiterlijk om 10.00 uur een mail met de definitieve plaatsing
(klas volgend jaar) van uw zoon/dochter
uiterlijk om 12.00 uur: aanvraag revisie overgangsbesluit.
Revisie kan worden aangevraagd als er bijzondere zaken zijn
die nog niet meegewogen zijn bij de bevorderingsvergadering
diploma-uitreiking vwo 16.30 - 18.30 uur
diploma-uitreiking havo 18.30 - 20.00 uur

Donderdag 7 juli

eventuele revisievergaderingen
boeken inleveren en ophalen van het rapport (volgens
bijgevoegd schema)

Vrijdag 8 juli

begin van de zomervakantie voor leerlingen

Met vriendelijke groet,
Ruud van Tergouw
rector/bestuurder

Rembrandt College Veenendaal - Rembrandtlaan 2 - 3904 ZK Veenendaal –
Postbus 292 - 3900 AG Veenendaal telefoon: 0318-509900
e-mail: postbus@rembrandt-college.nl
www.rembrandt-college.nl

