Mededelingen OSG de Hogeberg – 28 maart
In dit mededelingenblad vindt u informatie over
• Docenten afwezig 4 april
• Vervanging lessen/nieuwe collega’s
• Opleidingenmarkt 3e klas vmbo-mavo
• Mededelingen en rooster eindexamen
Docenten afwezig 4 april
Op 4 april is er een aantal collega’s afwezig, in verband met een bijeenkomst over een
mogelijke vervanger van de huidige portal. We proberen de lessen zoveel mogelijk te
verschuiven, maar lesuitval zal niet te vermijden zijn.
Vervanging lessen/nieuwe collega’s

Op 1 april starten er twee nieuwe collega’s. Marcel de Jong gaat wiskunde geven en
Marlies Butter geeft mens en natuur in de onderbouw.

Opleidingenmarkt klas 3 basis, kader en mavo op 6 juni 2019
Op donderdag 6 juni a.s. wordt er voor de 3e klas leerlingen een opleidingenmarkt
georganiseerd door de decanen van Scholen aan Zee en OSG De Hogeberg in
samenwerking met het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College ( beide MBO).
Deze opleidingenmarkt vindt voor de zevende keer plaats.
Tijdens deze middag is het mogelijk om veel informatie te krijgen over vervolgopleidingen die
je in de regio kunt gaan volgen. De voorlichters van de Mbo’s vertellen over de
beroepsopleiding in het algemeen, dus niet alleen voor hun eigen school. Uw kind krijgt
tijdens een voorlichting op school door de decaan de keuzeformulieren waaruit twee keuzes
gemaakt moeten worden van opleidingen waar hij/zij belangstelling voor heeft.
Deze opleidingenmarkt is in het gebouw van Beroepsonderwijs aan Zee, drs. F. Bijlweg 10 te
Den Helder.
Op donderdag 6 juni vertrekt de bus om 11.30 uur met begeleiders vanaf school en gaan
met de boot van 12.00 uur naar Den Helder. De eerste voorlichting start om 12.45 uur en
duurt een half uur, na een korte pauze volgt de tweede voorlichting. Rond 14.00 uur gaan we
met de bus terug om hopelijk de boot van 14.30 uur naar Texel te nemen. De leerlingen
worden voor de school weer afgezet. Het is niet nodig om geld of een bootkaart mee te
nemen. De ochtendlessen gaan gewoon door volgens rooster.
Deze voorlichtingsmiddag is een activiteit binnen het programma Loopbaan Oriëntatie en
Begeleiding (LOB) en is daarom verplicht.
We verzoeken u dan ook om geen andere afspraken voor uw kind te maken deze middag.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de decaan vmbo/mavo.
Met vriendelijke groet,

Jeannette Kleinveld
Decaan vmbo/mavo
osg_klv@dehogeberg.nl
0222-363079

Informatie examens en rooster CSE
Geachte ouders/verzorgers van een examenkandidaat,
Over iets meer dan een maand barst het examencircus weer los, dus het is tijd om even
alles op een rijtje te zetten. In deze brief vindt u de belangrijke data voor uw zoon/dochter die
betrekking hebben op het eindexamen 2019.
dinsdag 16 april:
PTA-cijfers controleren met de coach. Leerlingen krijgen informatie
over het Centraal Schriftelijke Eindexamen (CSE1).
donderdag 9 mei:
Start CSE 1. Het rooster vindt u op de achterzijde van deze brief. De
data en tijden van de examens VMBO BB en VMBO KB zijn anders
dan de landelijk data omdat we die zelf mogen plannen.
vrijdag 17 mei:
Einde CSE 1 (VMBO)
dinsdag 21 mei:
Eind CSE 1 (MAVO en HAVO).
woensdag 22 mei:
Eind CSE 1 (VWO)
woensdag 12 juni:
Uitslag CSE 1
• Tussen 14.00 en 15.00 worden alle kandidaten gebeld. De
kandidaten die geslaagd zijn door hun coach, de kandidaten die
(nog) niet geslaagd zijn door de teamleider.
• Om 15.15 uur worden de kandidaten die (nog) niet geslaagd
zijn op school verwacht om met hun coach en de vakdocent
een plan te maken voor het herexamen.
• Om 16.15 worden de kandidaten die geslaagd zijn op school
verwacht.
vrijdag 14 juni:
maandag 17 juni:
woensdag 19 juni:
vrijdag 28 juni:

woensdag 3 juli:
donderdag 4 juli:

Laatste mogelijkheid om je op te geven voor een herexamen is om
12.00 uur
Start CSE 2 (herexamens)
Eind CSE 2
Uitslag CSE 2.
Alle kandidaten die herexamens gedaan hebben worden voor 15.00
uur gebeld
Diploma-uitreiking HAVO en VWO
Diploma-uitreiking MAVO en VMBO

Rooster CSE 1
Week 19
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Ik wens u allen een goede en vooral geslaagde examenperiode.
Giedo de Groot
examensecretaris

