Mededelingen OSG de Hogeberg – 6 juni 2019
In dit mededelingenblad vindt u informatie over
•
•
•
•
•
•
•

Algemene ouderavond
Eindgesprek coach vanaf 11 juni
3 havo/vwo bezoek rioolwaterzuivering
Examenleerlingen uitslag 12 juni
Lesuitval op woensdag 12 juni
3 mavo excursie Schiphol 13 juni
4 havo/vwo bezoek Den Haag 17 juni

Ouderavond
-

De algemene ouderavond van 11 juni wordt verplaatst naar 25 juni, op deze
avond zal een terugkoppeling worden gegeven over het bezoek van de
inspectie op 14 juni. Dit is een tussentijds bezoek om vinger aan de pols te
houden.

Eindgesprek coach
-

Vanaf 11 juni starten de eindgesprekken met de coach.

Havo/vwo 3 bezoek rioolwaterzuivering
-

Op 7 juni gaan de leerlingen van havo/vwo 3 op excursie (voor het vak
aardrijkskunde) naar de rioolwaterzuivering op Texel

Examenleerlingen uitslag 12 juni
-

Op 12 juni is de uitslag van het examen bekend. Vanaf ongeveer 14.15 uur
worden de leerlingen gebeld. Wanneer ze geslaagd zijn, belt de coach.
Wanneer ze (nog) niet geslaagd zijn wordt er door de teamleider of teamcoördinator gebeld, tenzij anders is afgesproken.
Om 15.00 uur worden de nog niet geslaagde leerlingen op school verwacht.
Ze kunnen dan met hun coach overleggen over een eventueel herexamen en
afspraken maken met de betreffende docent. Ze krijgen dan een voorlopige
cijferlijst mee.
Om 16.00 uur worden de geslaagde leerlingen op school verwacht. Ze kunnen
dan bij hun coach je voorlopige cijferlijst inzien en eventueel afspraken maken
voor een herexamen.

Lesuitval 12 juni vanaf 12:50 uur
-

Woensdagmiddag vanaf 12:50 uur vervallen de meeste lessen in de
bovenbouw en een aantal in de onderbouw vanwege de uitslagvergaderingen
over de examencijfers die op deze dag bekend gemaakt worden.

Mavo 3 excursie Schiphol 13 juni
-

Op donderdag 13 juni gaan de 3 mavo klassen op excursie naar Schiphol.
Ouders zijn hierover geïnformeerd. Belangrijk is dat iedereen in het bezit is
van een geldig legitimatiebewijs.

Havo/vwo 4 bezoek Den Haag 17 juni
-

Op maandag 17 juni zullen de 4 havo/vwo klassen een bezoek brengen aan
de Tweede Kamer in Den Haag. Ouders zijn hierover geïnformeerd via een
brief. Belangrijk is dat iedereen in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs.
Belangrijk om te weten: de excursie is verplicht, ook voor leerlingen die de
excursie al in 4 mavo gehad hebben. Het bezoek is een verplicht onderdeel
van het schoolexamen havo maatschappijleer

