Mededelingen OSG de Hogeberg – 4 april 2019
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Terugkoppeling ouderavond 3 april
Docenten afwezig vanwege D&P examens
Herkansingen havo/vwo bovenbouw
Controle examendossiers
Wiskunde

Ouderavond 3 april
Op de ouderavond van 3 april waren ongeveer 100 ouders aanwezig. De resultaten van het
ouder-tevredenheidsonderzoek zijn besproken. Ouders geven de school gemiddeld het cijfer
6,1. Ouders zijn van mening dat de school moet verbeteren op de gebieden zicht op
ontwikkeling, aanbod en verantwoording en dialoog. Tevredenheid is er over de veiligheid op
school en over de begeleiding van leerlingen. Vervolgens werd naar aanleiding van het
inspectierapport voor de afdeling havo, besproken op welke gebieden de school gaat
verbeteren en welke stappen inmiddels zijn gezet. Bij de verbeterstappen wordt de school
begeleid door externe adviseur die de organisatie leren hoe op deelgebieden blijvend
verbeterd kan worden. De focus zal vooral liggen bij het verbeteren van de leeropbrengsten,
zorg en zicht rondom de leerlingen en als een betere kwaliteitszorg en -cultuur in de school.
De basis moet weer op orde. Naast het verbeteren zal de school ook investeren in nieuwe
kansen en samenwerkingen om jongeren van Texel goede perspectieven te bieden en
adequaat te scholen ter voorbereiding van beroeps- en vervolgonderwijs.
Docenten afwezig vanwege D&P examens
In de komende twee weken worden de praktijkexamens in basis en kader 4 afgenomen. De
docenten die de examens afnemen, zijn dan niet beschikbaar. De overige lessen van deze
klassen gaan gewoon door. We proberen de roosters zo compact mogelijk te maken voor de
leerlingen van 4 b/k. Klas 3 b/k is de komende weken op stage.
Herkansingen havo/vwo bovenbouw
Op donderdag 11 april zijn de herkansingen van 5 havo en 6 vwo van 12.00 uur tot 15.00
uur.
De herkansingen van 4 en 5 vwo en 4 havo zijn op maandag 15 april van 12.00 tot 15.00
uur.
De leerlingen moeten hun herkansingen uiterlijk maandag 8 april aan hun coach doorgeven.
Controle examendossiers
Op 15 april moeten alle examendossiers compleet zijn. Dat houdt in dat alle pta-cijfers in
Magister moeten staan. Er staat dan 100% bij het vak.
De leerlingen worden op 16 april uitgenodigd om hun examendossiers te controleren. We
geven dan tevens informatie over het eindexamen.
Wiskunde
De lessen wiskunde in 4 havo van de heer Teubel worden met ingang van deze week
overgenomen door de heer Bruinsma.
De heer Bruinsma heeft H3b overgedragen aan de heer De Jong.

