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Flexweek 3 

Komende week hebben we de derde en laatste flexweek van dit 
schooljaar. De week bestaat dit keer uit 4 dagen, omdat het 

maandag tweede paasdag is en dat is een vrije dag. Er zijn 
diverse activiteiten, maar niet elke dag voor elke klas. Als een 
bepaalde dag niet genoemd wordt, dan zijn er op die dag gewoon 

lessen. Deze lessen staan in Zermelo. 
 

Klas 1 
Woensdag 20 april: het tweede deel van de 
weerbaarheidstrainingen; klas 1a 2e en 3e uur; klas 1b 4e en 5e 

uur. Rest van de dag les. 
Donderdag 21 april: excursie naar de Haar in Haarzuilens. 

Hierover ontvangen ouders en leerlingen een aparte brief met 
daarin oa de vertrektijden. 

 
Klas 2 
Dinsdag 19 april: excursie naar het Ontdekstation 013. Het adres 

is Spoorzone, Hal 79, Burgemeester Brokxlaan 20, 5041 SB Tilburg 
Leerlingen gaan er op eigen gelegenheid naartoe en er is 

begeleiding van school aldaar. De rest van de dag is les. 
Klas 2a: van 9:00 uur tot 10:30 uur 
Klas 2b: van 10:45 uur tot 12:15 uur 

Klas 2c: van 13:00 uur tot 14:30 uur 
Woensdag 20 april: het vierde en vijfde uur: kijken naar een 

Duitse Film. De rest van de dag is les. 
Donderdag 21 april: excursie naar Oorlogsmuseum Overloon en de Duitse 
begraafplaats Ysselsteyn. Deze excursie is een deel van de lessenserie over de 

wereldoorlogen. Hierover ontvangen ouders en leerlingen 
een aparte brief met daarin oa de vertrektijden. Overigens 

zullen alle leerlingen van de tweede klas op dinsdag 10 mei 
om half vier een presentatie verzorgen als afsluiting van hun 
project.  
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Klas 3 
Dinsdag 19 april: de hele ochtend staat in het teken van beroepsoriëntatie en ‘s 

middags zijn de inmiddels gebruikelijke bezoeken aan het ROC. 
Woensdag 20 april: theatervoorstelling over zwerfafval in lokaal 431. De rest van 
de dag zijn er lessen. 

Klas 3a: tweede lesuur 
Klas 3b: derde lesuur 

Klas 3c: vierde lesuur 
Donderdag 21 april: 
Theatervoorstelling door Traxx: “Rouw op je dak”. We vinden het erg fijn dat we 

ook dit jaar deze voorstelling kunnen laten spelen. Het gaat over rouwen op allerlei 
manieren. Net als andere jaren is de voorstelling weer mogelijk gemaakt door het 

Crematorium Tilburg, dat de kosten op zich neemt. Gezien de mogelijke impact 
hebben we rondom deze voorstelling geen lessen, maar kunnen leerlingen als ze dat 
willen met collega’s in gesprek. Een en ander is bij de lessen levensbeschouwing 

onderwerp van gesprek geweest. De voorstelling vindt plaats in lokaal 412. 
Klas 3a + de eerste helft van klas 3c: 10:30 uur – 12:10 uur. 

Klas 3b + de tweede helft van klas 3c: 13:30 uur – 15:25 uur. 
 

Klas 4 
Dinsdag 19 april: 
Alle leerlingen gaan naar pretpark Toverland. De 

afgelopen jaren zijn er weinig uitjes geweest en we 
vinden het fijn dat we met de leerlingen nog iets 

leuks en luchtigs kunnen doen, vooral zo voor het 
examen. Leerlingen en ouders ontvangen hierover 
nog een aparte brief.  

Vrijdag 21 april: 
Onderdompelen. We vinden het op onze school erg belangrijk dat elke 

examenkandidaat voordat hij op examen gaat aan een aantal vakken nog extra 
aandacht besteedt. Alle leerlingen gaan op deze dag met één vak en één docent aan 
de slag. In een kleine groep is er het 2e en 3e uur nog extra uitleg. Tijdens het 4e en 

5e uur wordt voor dat vak een examen gemaakt. Dit examen wordt gedurende het 
6e en 7e uur nabesproken. Zo hopen we dat de leerling deze extra ervaring kan 

gebruiken tijdens het echte examen. Na de meivakantie, op maandag 9 en 
dinsdag 10 mei is er nog zo’n dag. We sluiten alle lessen af op woensdagmorgen 
11 mei. Op die ochtend vindt de examenvoorlichting plaats (hoe zijn de regels 

tijdens het examen, wat wordt er van je verwacht en nogmaals het schema van de 
dagen waarop de examens zijn), wordt er gewerkt aan het jaarboek en 

om 12.10 uur is er nog een frietje. Daarna gaat iedereen zich opmaken 
voor de eerste examenronde, die donderdag 12 mei begint, met het 
vak biologie.  

 
Onderdompelen 

We gaan de examenleerlingen drie dagen extra helpen 
voor hun examen. Dat doen we door zogenaamde 
onderdompeldagen: de hele dag met één vak bezig zijn. 

We beseffen dat juist deze groep leerlingen de meeste 
hinder heeft ondervonden van twee jaar corona. Drie 

dagen gaan telkens zes collega’s met een kleine groep 
leerlingen aan de slag. We begrijpen ook dat deze 
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manier van werken impact heeft op het rooster van de andere leerlingen op school, 

maar we hopen dat iedereen hier begrip voor heeft. De data zijn hierboven terug te 
vinden.  

 
Studeren in de meivakantie 
Alle leerlingen van de vierde klas hebben een brief gekregen met een 

inschrijfformulier om in de meivakantie te komen studeren op school. Op vier dagen 
kunnen ze onder begeleiding van Klassenstudenten puntjes op de i zetten. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 22 april. Er wordt een 
“borg” gevraagd van 20 euro, die de leerling weer 
terug krijgt als hij alle afgesproken dagen is 

geweest. 
 

Zomerschool klas 3 
Voor de leerlingen van klas 3 hebben we dit jaar 
weer een zogenaamde zomerschool. Het kan zijn 

dat een leerling niet over kan omdat hij er niet goed 
genoeg voor staat, maar door dan deel te nemen 

aan de zomerschool en deze af te leggen met goed 
resultaat, kan alsnog een start gemaakt worden in 

klas 4. 
De zomerschool is in de laatste schoolweek en in de eerste week van de vakantie. 
Leerlingen die een zomerschooladvies krijgen, zijn verplicht hieraan deel te nemen, 

willen ze naar de vierde klas kunnen. Doen ze dat niet, dan blijven ze zitten. Op 
dinsdag 17 mei (tijd en plaats worden nog gecommuniceerd). Is er een 

voorlichtingsavond voor alle potentiële “zomerscholers” en hun ouders. Hier wordt 
uitgelegd hoe het zal gaan en waar de leerling zich aan moet houden en dat er 
rekening gehouden moet worden met deze eerste vakantie week. Eventuele 

vakantieplannen zullen dan even moeten opschuiven. Natuurlijk geldt dit niet voor 
alle leerlingen die er op het eind goed voor staan en zwel bevorderd kunnen worden 

naar klas 4. 
 
Diploma-uitreiking 

Op het moment dat duidelijk werd dat het examen ook dit jaar 
weer in verschillende rondes zou worden afgenomen, hebben 

we de datum van de diploma-uitreiking moeten verschuiven. 
Onze diplomering is nu op dinsdag 19 juli. Details zullen nog 
bekend worden gemaakt. 

 
Identiteitsbewijsbeleid. 

Officieel moet je, als je ouder dan 14 bent in Nederland een geldig identiteitsbewijs 
kunnen laten zien als iemand daarom vraagt. Voor sommige excursies, zoals het 
bezoeken van de Tweede Kamer, is het verplicht om het bij je te hebben. 

Omdat er onduidelijkheid was over hoe we handelen als school hebben we het 
volgende besloten: 

 
- Als een leerling mee gaat naar een excursie in het buitenland, zoals op het 

eind van dit schooljaar mogelijk naar Lille, Luik of Aachen, dan moet je een 

geldig bewijs bij je hebben, anders mag je de bus niet mee in en zul je op 
school een alternatieve opdracht moeten doen. 

- Als het een excursie in Nederland is, dan zullen we vanaf nu de onderstaande 
tekst toevoegen in de brieven van de excursies: 
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Weet dat, als je veertien jaar of ouder bent, je in Nederland een geldig 
identiteitsbewijs moet kunnen tonen als daarom wordt gevraagd. Zorg 

dat je dat dus bij je hebt. Mocht je het niet bij je hebben en kun je het 
niet laten zien als erom gevraagd wordt, dan kun je in de problemen 
komen. Niet de school, maar jij en je ouders zijn dan verantwoordelijk 

voor de gevolgen ervan. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

We wensen iedereen fijne paasdagen en daarna een fijne meivakantie. 


