Datum: 2 juni 2022
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
Examens

Agenda week 23
Ma 6-6: 2e
Pinksterdag, vrij

Waarin o.a.:
- Wetenschapsweek
A4,A5,A5tech
- Projecten
Talentenstromen
klas 2 en 3
- Taaldorp Du en Fr
met reisjes naar
Brussel Lille, Aken,
Keulen
Voor de individuele
roosters: zie SOMagenda
Do 9 juni:
Uitslag examens 1e
tijdvak

Onze nieuwe examenzaal is goed bevallen, hoewel de temperatuur
in de boven(dans)zaal wat hoog was. Er komen nog airco’s op het
dak t.b.v. klimaatbeheersing, waardoor we daar volgend schooljaar
geen last meer van hebben.
De collega’s zijn bijna klaar met het nakijken van de examens van onze leerlingen en die
van leerlingen van andere scholen als tweede corrector. Voor examinatoren is dit een
enorme klus en deze periode vormt dan ook een flinke piek in het toch al drukke leven van
de docenten die les geven aan de examenklassen.
Daarom nogmaals dank en een dik compliment voor alle betrokkenen bij de examens!

Examenuitslag
En na die hectische periode volgt de climax: op 9 juni
komt de uitslag van het eerste tijdvak. Dat wordt een
spannende dag volgende week donderdag!
Zo’n uitslagdag verloopt ongeveer als volgt; zodra de N-termen bekend worden, gaan
we rekenen. Eerst via SOM door de administratie en daarna loopt de schoolleiding alle
berekeningen per leerling nog eens na.
Rond 13.00 uur hopen we de mentoren te kunnen inlichten over de uitslag. Zodra de
uitslag bij de mentoren bekend is, kunnen zij gaan bellen.
Mentoren bellen eerst de leerlingen die nóg niet geslaagd of definitief gezakt zijn. Daarna
bellen de mentoren de andere leerlingen om hen het mooie nieuws te vertellen.
Leerlingen die gezakt/nog niet geslaagd zijn komen - zodra ze kunnen (14.00-15.30 uur) naar school. De mentor overlegt met deze leerlingen en - indien wenselijk samen met de
ouders - over de mogelijkheden wat betreft herkansingen en volgend schooljaar. De
afdelingsleiders informeren de mentoren vooraf. Studio 3 van ArtFactory wordt ingericht
om deze (hopelijk kleine) groep examenleerlingen te ontvangen.
Om 16.15 uur verwachten we alle geslaagde leerlingen op het schoolplein voor een klein
feestje. Zij krijgen dan hun voorlopige cijferlijst, een brief met informatie over eventuele
herkansingen en de 'geslaagd-vlag'.
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Nieuw TV-weekjournaal
In dit filmpje is te zien hoe het TVweekjournaal er vanaf volgend
schooljaar gaat uitzien. Leerlingen van
Art Factory 2e klas hebben een mooie
reportage gemaakt van afgelopen
week en kijken even vooruit.
Dit geschreven weekjournaal zal dus
een digitaal weekjournaal worden,
waarin leerlingen van Art Factory
zorgen voor de uitvoering en we
gezamenlijk als personeel en leerlingen
zorgen voor input.

https://youtu.be/1uAwdfKfDY8

Ruim 2 weken voor de geplande datum, op
vrijdag 20 mei om 08.36 uur, is de prachtige zoon
van onze collega Marcha Klein Breteler en haar
man Michael geboren.
Naast de dolblije ouders is ook grote broer Djoa
erg verguld met zijn kleine broertje Tias.
Wij wensen Tias, zijn ouders en broer een heel
gelukkig, gezond en liefdevol leven toe!

Eindpresentaties A5tech keuzeproject O&O
Trots is het juiste woord. Al drie jaar mag ik de leerlingen van A5Tech coachen bij het vak Onderzoek &
Ontwerpen. Van verlegen onderbouwleerlingen zijn ze gegroeid naar zelfstandige jonge onderzoekers,
die zelf contact leggen met opdrachtgevers en experts, onderzoek doen op locatie waar het probleem
ligt en zich nieuwe vaardigheden eigen maken.
Vier totaal verschillende vraagstukken zijn door de leerlingenteams aangepakt tijdens het keuzeproject.
Zo is er een compleet
lespakket ontwikkeld voor
basisschoolleerlingen van
groep
7/8
om
spelenderwijs aan de slag
te gaan met robotica in
samenwerking met iLab.

Voor Miele is een
ontwerp gemaakt
waarmee
zwaar
onderhoud
aan
vacuümpompen in
ziekenhuizen kan
worden verlicht.

Een derde team heeft
drie
verschillende
kantoorinrichtingen
ontworpen met focus
op
verminderde
geluidoverlast
voor
een kantoor bij Rivas.

Voor NMC Maritime
Technology
is
onderzoek gedaan
naar
de
mogelijkheden om
scheepsonderdelen
te 3D-printen.

Dank aan alle opdrachtgevers
en
experts
voor
de
samenwerking! Zonder twijfel
kan ik zeggen dat deze kanjers
klaar zijn om in hun examenjaar
iets moois neer te zetten met
hun meesterproef!
Connie Versluis, docent O&O

Lang weekend mét het Fortes Festival
En dan is nu bijna tijd voor ons Fortes Festival in het lange weekend dat voor ons ligt. De T-shirts en flyers
met het complete festivalprogramma liggen klaar. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juni van 15.00 tot 21,00 uur is
iedereen van harte welkom!
Daarna volgen beide pinksterdagen, waarin overal in het land van alles te beleven valt.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Volgende week hebben we een weer bijna ouderwetse projectweek, met allerlei uitstapjes voor de
talentenstromen en reisjes over de grens in het kader van de taaldorpen.

