Beste ouder,,
Voor u ligt de laatste
V-Mail van het schooljaar
2018-2019. U vindt hierin tal
van afspraken, regelingen
en tijdschema’s die te
maken hebben met het
einde van het schooljaar en
met het opstarten van het
schooljaar 2019-2020. Ik
raad u daarom aan deze
V-mail goed te bewaren! We vragen u deze V-mail zorgvuldig te lezen en u
zoveel mogelijk te houden aan de voorgestelde regelingen.
In de periode van woensdag 17 juli t/m dinsdag 20 augustus is de school
gesloten. Naast de docenten genieten dan ook de administratie en het
ondersteunend personeel van een welverdiende vakantie.
Het Vellesan College wenst u een bijzonder plezierige vakantie toe met veel
ontspanning en mooi weer. We zien elkaar weer in augustus!
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namens de schoolleiding en medewerkers,
Marc Boelsma
rector

Examenresultaten 2018-2019
De resultaten van de examens zijn
bekend. In de laatste schoolweek worden de diploma’s uitgereikt. De resultaten zijn voor de school zonder meer
goed.
Geen grote problemen
De centrale examens van 2019 verliepen
over het algemeen soepel. Hoewel de
Duin & Kruidbergmavo werd geconfronteerd met bij de post zoekgeraakt werk,
was er op het Vellesan College gelukkig
geen enkel groot probleem.
Bijna alle vmbo’ers geslaagd
Traditiegetrouw behaalden de leerlingen
van vmbo-basis een score van 100%

geslaagden. Het slagingspercentage van
vmbo-kader lag net iets lager.
Mavo, havo en vwo prima
Ook voor de mavo was er een prachtig
resultaat. Onze mavoleerlingen scoren
eigenlijk altijd goed, maar dit jaar toch
weer iets beter. Ook voor de havo was er
een geweldig resultaat. En ook de
vwo’ers deden het goed met één gezakte
leerling.
Al met al krijgen 266 leerlingen op het
podium van de Stadsschouwburg een
diploma uitgereikt. We feliciteren alle leerlingen met hun fantastische resultaat!
Op pagina 7 een overzicht van alle geslaagde leerlingen.

percentage geslaagden
2019

vmbo basis
vmbo kader
mavo
havo
vwo

100 %
98 %
99 %
96 %
89 %

Einde schooljaar 2018-2019
Rapport ophalen

Boeken en kluissleutel terugbrengen
Boeken inleveren in lokaal B08, B09, B10, B11

Afscheid medewerkers
Net als ieder jaar nemen ook dit jaar weer enkele docenten
en medewerkers afscheid van het Vellesan College.
In schooljaar 2019-2020 zijn om verschillende redenen niet
meer verbonden aan de school:
Rinske de Haas (economie)
Eszter Tárnok (Duits, mhv onderbouw)
Carola Oeldrich (rekenen, havo)
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Thijs Witt (geschiedenis, hv onderbouw)
Robin Mudde (concierge Platanengebouw)
We danken alle vertrekkende medewerkers voor hun inzet voor
de school en wensen ze veel succes in hun leven na het Vellesan College. Op dit moment zijn alle vacatures die zijn ontstaan
door het vertrek van deze collega’s ingevuld. In de volgende
V-Mail zullen we de nieuwe collega’s voorstellen.
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schooljaar 2019-2020
Introductiedagen
Op dinsdag 27 augustus wordt het
nieuwe schooljaar officieel geopend
voor de leerlingen met een introductiedag voor alle klassen. Voor de brugklassen is een aparte introductie die
op maandag 26 augustus start.
Elke afdeling heeft een eigen programma
om het jaar te openen. Leerlingen krijgen
hierover informatie via de website of Magister.
Op woensdag 28 augustus beginnen de
lessen volgens het rooster.

Belangrijke data start schooljaar
woensdag 21 augustus Publicatie van de klassenindeling op Magister
woensdag 21 augustus Publicatie van ophaalschema van het boekenpakket
op de website van de school
vrijdag 23 augustus

Start ophalen boeken volgens schema
(dit start dus voor het einde van de vakantie!)

dinsdag 27 augustus

Introductieprogramma voor alle klassen 2 t/m 6
(uitnodiging volgt in de vakantie )

woensdag 28 augustus Start van de lessen volgens rooster

Kluisjes
Het is voor de leerlingen prettig een eigen plekje in de school te hebben waar
ze persoonlijke eigendommen kunnen opbergen (jas, sportkleding, geld, e.d.).
In de schoolgebouwen zijn kluisjes geplaatst. De leerlingen kunnen voor
€ 17,50 per jaar een kluisje huren.

Zomerschool
Zoals de laatste jaren gebruikelijk
wordt er in de eerste week van de
vakantie (van 15 tot 19 juli) een zomerschool georganiseerd.
De zomerschool wordt met name gebruikt door leerlingen die in de laatste
rapportvergadering een herkansing
hebben gekregen (om na een voldoende voor een toets alsnog over te gaan)
en leerlingen die een aansluitingstraject
van 4 mavo naar 4 havo gaan doen.
Net als in voorgaande jaren is de inhoudelijke begeleiding van de Zomerschool
in handen van Lyceo.

De leerlingen van het hoofdgebouw en Platanenstraat ontvangen aan het begin van het schooljaar een gepersonaliseerd pasje waarmee het kluisje kan
worden geopend en gesloten. Leerlingen van de locatie Tiberiusplein ontvangen een sleutel. De schoolpas die alle leerlingen ontvangen, geeft ook de mogelijkheid om te kopiëren/printen. Op de pas staat een tegoed waarmee een
leerling bij gemiddeld gebruik een heel schooljaar vooruit kan. Eventueel kan
extra tegoed worden gekocht bij de administratie. Raakt een schoolpas zoek,
dan brengt de school €10 in rekening.
Voor het aanvragen van een kluisje vult u een formulier in, dat inmiddels aan
alle leerlingen is meegegeven. Extra formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie.

Kennismaking
nieuwe brugklas
Vrijdag 21 juni was het zo ver: de brugklassers van
volgend schooljaar beleefden hun eerste echte
kennismaking met het Vellesan College. Ze werden ontvangen
door de mentoren. Daarna volgde in de Platanenstraat en het
hoofdgebouw de ontmoeting met hun nieuwe klasgenoten. Met allerlei
activiteiten leerden ze hun mentor, hun klasgenoten en hun nieuwe school
beter kennen. In de eerste schoolweek volgt een echt introductieprogramma.
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Afspraken over de kosten schooljaar 2019-2020

Hieronder leest u alles over de hoogte en de uitleg van de
schoolkosten en de mogelijkheden voor financiële ondersteuning en het VO-fonds.
Voor de bovenstaande kosten voor het schooljaar 2019-2020
heeft de oudergeleding van de medezeggenschapsraad instemming verleend. Over de besteding van het VO-fonds legt de
directie aan het einde van het schooljaar verantwoording af aan
de (O)MR.
Voor alle scholen geldt dat de schoolboeken in bruikleen worden
gegeven aan de leerlingen; de schoolboeken zijn gratis maar
blijven eigendom van de school. Voordat de boeken in bruikleen
worden gegeven, ondertekent u als ouder/verzorger een bruikleenovereenkomst.
Schoolfonds (1)
Vanuit de bijdrage voor het schoolfonds bekostigen wij gemeenschappelijke faciliteiten op school die buiten de vergoeding van
de overheid vallen:
• kopieer- en drukwerk buiten het standaard onderwijsmateriaal;
• verbruiksmateriaal voor leerlingen;
• het VO-fonds;
• CJP-pas;
• leerlingpas met € 5,00 kopieertegoed;
• ICT-voorzieningen;
• kosten voor sportoriëntatie;
• kosten voor de diploma-uitreiking;
• de premie van een collectieve verzekering voor schoolactiviteiten (ook tijdens stages, workshops, excursies en werkweken);
• excursies en afdelingsbrede activiteiten
(in bijna elk leerjaar organiseren wij één of meerdere excursies of activiteiten. Die maken deel uit van het verrijkingsprogramma van het onderwijs en dragen bij aan de algemene
ontwikkeling van de leerling en de sfeer in de klas).
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Werkweek (2)
In het overzicht is aangegeven in welke leerjaren de verschillende buitenlandse werkweken worden georganiseerd. Als uw zoon/
dochter in deze klas zit, ontvangt u daarover in oktober nadere
informatie en een aparte nota die u in termijnen kunt betalen.
Afhankelijk van het leerjaar en de bestemming kunnen de kosten
variëren van € 250 tot maximaal € 450.
* Ter afsluiting van de profielklas Sport en Dans wordt in de laatste periode van het tweede leerjaar een driedaagse activiteit/
werkweek georganiseerd. Hiervoor ontvangt u ook in oktober
nadere informatie en een aparte nota die u in termijnen kunt betalen.
Ouderraad (3)
De ouderraad beheert de inkomsten vanuit de vrijwillige bijdrage
ouderraad en financiert daarmee zaken die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het onderwijs, maar wel belangrijk zijn voor de
sfeer en het plezier van uw kind(eren) op school. Ook organiseert
de ouderraad jaarlijks een thema-avond voor ouders over een
actueel onderwerp.
Sportshirt (4)
Het schoolsportshirt is verplicht voor alle leerlingen in de onderbouw (leerjaar 1 en 2). Op verzoek van de leerlingen is gekozen
voor een fraaie en duurzame uitvoering van Adidas.
Het gymshirt is zowel in de winkel als op de website
(www.huijgsport.nl) verkrijgbaar bij Huijg Sport te Haarlem. Dit
shirt moet dus zelf, voor begin van het schooljaar, worden aangeschaft.
iPad (5)
Bij het lesgeven gebruiken we moderne media om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op een toekomst in een steeds
internationaler wordende samenleving, waarbij het gebruik van
digitale hulpmiddelen niet meer is weg te denken. Dit heeft ertoe
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kosten schooljaar 2019-2020 (vervolg)

geleid dat wij in in de havo-vwo onderbouw een bewuste keuze
hebben gemaakt om het onderwijs te verzorgen met gebruik van
digitaal lesmateriaal in combinatie met de iPad. We maken nadrukkelijk gebruik van de extra mogelijkheden die de iPad ons
biedt. Zo kunnen de leerlingen op verschillende manieren oefenen en krijgen ze directe feedback. Beeld- en geluidsmaterialen
zijn constant beschikbaar. Dit geldt ook voor de bronnen die
leerlingen willen raadplegen voor onderzoeken of presentaties.

Reductieregeling
Voor ouders van wie twee of meer kinderen op onze school onderwijs volgen, geldt een reductieregeling voor het schoolfonds.
Voor het tweede kind geldt een korting van € 10,00 en voor het
derde en volgende kind een korting van € 15,00. De regeling
wordt toegepast als u op de bijgaande incassomachtiging voor de
betreffende leerling de aantekening "tweede kind" of "derde kind"
enz. vermeldt. De school past de regeling dan toe.

De leerlingen in de betreffende afdelingen moeten beschikken
over een iPad die voldoet aan de daarvoor gestelde minimumeisen.
Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:
• U kunt een iPad via de school huren/kopen. Hiervoor betaalt u
gedurende drie jaar maandelijks een bedrag (inclusief servicegarantie) totdat de iPad is afbetaald. Vanaf dat moment is
de iPad uw eigendom.
• U kunt bij de leverancier van de school een iPad aankopen
tegen een gereduceerde prijs.
• Uw zoon of dochter krijgt na ondertekening van de gebruikersovereenkomst een iPad van school. Deze iPad blijft eigendom van de school en kan door de leerling alleen op
school worden gebruikt.
• Gebruik van een eigen iPad. Dit is alleen mogelijk wanneer
die beschikt over dezelfde functionaliteiten en specificaties als
wij op school gebruiken. De informatie over de eisen waaraan
de iPad moet voldoen, ontvangt u voor de start van het
schooljaar.

Financiële ondersteuning
Wanneer u door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat bent de
gevraagde bijdrage schoolkosten te betalen, zijn er mogelijkheden om uw kind(eren) toch gebruik te laten maken van extra
voorzieningen en faciliteiten:
• Onder voorwaarden kunt u een tegemoetkoming schoolkosten
aanvragen bij de gemeente waar u woont. De regeling kan per

Sportklas en dansklas (6)
De activiteiten in een leerjaar en/of de keuze voor sportklas of
dansklas verhogen de jaarlijkse kosten. Deze kosten kunnen
niet uit de reguliere bekostiging en/of ouderbijdrage betaald
worden. Als u uw zoon/dochter hiervoor heeft aangemeld, ontvangt u een extra nota voor die kosten.
De bijdrage geldt ook voor de keuzevakken BSM, LO2 en dans
in de bovenbouw.
Schoolkluisjes
In de gebouwen staan kluisjes waarin leerlingen hun spullen
(waaronder de iPad) veilig kunnen opbergen. De huur van een
kluisje bedraagt € 17,50 per jaar.
Betaling
Uiterlijk 1 augustus ontvangt u vanuit Schoolloket een betalingsverzoek voor de ouderbijdrage, huur kluisje en ouderraad. U
kunt in Schoolloket betalen met iDeal of met een automatische
incasso.
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gemeenteverschillen. Kijk bij de gemeente Velsen, de gemeente
Beverwijk of de gemeente Haarlem.
• Naast bovengenoemde regelingen zijn er ook landelijke regelingen waarvoor u mogelijk in aanmerking kunt komen. Deze zijn
onder meer hier te vinden.
Wanneer u de bijdrage niet in één keer kunt betalen, neemt u dan
contact op met Mirella Kornelissen van de financiële administratie. Een aangepaste betalingsregeling of een vergoeding vanuit
het VO-fonds kan wellicht een oplossing bieden.
Het VO-fonds
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is, op voordracht van
de ouderraad, het VO-fonds opgericht. Het VO-fonds is er voor
ouders/verzorgers die de schoolkosten niet kunnen betalen (en
die kosten ook niet elders kunnen verhalen). Het VO-fonds stelt
leerlingen in de gelegenheid deel te nemen aan een werkweek of
excursies die zij anders, vanwege financiële problemen van ouders, zouden moeten missen. Als u een beroep wilt doen op het
VO-fonds, doet u een aanvraag bij de rector van de school. De
schoolleiding beoordeelt de aanvraag na overleg met de ouders/
verzorgers.
Met de oprichting van het VO-fonds wil de school bijdragen aan
het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen
met minimale financiële middelen. Het VO-fonds biedt kansen
aan leerlingen om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale
vaardigheden en kennis optimaal ontwikkelen. Over de besteding
van het VO-fonds legt de directie aan het einde van het schooljaar verantwoording af aan de (O)MR.
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Tegemoetkoming indirecte
schoolkosten
De gemeente Velsen laat weten:
Voor ouders in de gemeente Velsen met kinderen tot 18 jaar
geldt dat zij voor het schooljaar 2019-2020 een tegemoetkoming kunnen aanvragen voor indirecte schoolkosten. De
regeling is bedoeld voor mensen met een inkomen tot 110%
van de bijstandsnorm.
Indirecte schoolkosten zijn kosten die gemaakt worden voor
allerlei bijkomende uitgaven naast de onderwijsbijdrage en
schoolkosten. Daarbij kunt u denken aan schoolactiviteiten zoals
schoolreisjes of werkweken en bijkomende kosten zoals een
boekentas, agenda, of schrijfgerei.
De tegemoetkoming is per schooljaar maximaal € 270,- voor
kinderen op het voortgezet onderwijs of mbo.
De aanvraagformulieren zijn binnen de gemeente verstuurd aan
iedereen die nu een bijstandsuitkering heeft. Als u geen brief
heeft ontvangen maar wel een laag inkomen heeft, kunt u het
aanvraagformulier downloaden op www.velsen.nl of het ophalen
bij de balie van het gemeentehuis

Prachtige slotvoorstelling
dansklassen

Finaledag Olympic Moves
Als Sport Accentschool is het Vellesan College een trouwe
en graag geziene deelnemer van Olympic Moves, de grootste
interscholaire sportcompetitie van Nederland. Er doen meer
dan 300 middelbare scholen aan mee. Op 7 juni was de finaledag op Papendal bij Arnhem.
Beste softbalteam ooit!
Onze school was present met verschillende teams. En die deden
het prima. De voetbalmeiden van klas 2-3 ontpopten zich tot koninginnen van het gelijke spel. Ze werden vierde in hun poule. De
softbalmeiden van klas 1–3 maakten gehakt van de tegenstanders en wonnen zowel de poule als de finale. Het beste softbalteam ooit!
Badminton
Twee badmintonteams deden mee, waarvan klas 3-4 vijfde werd
(maar wel van Nederland!). Het team van klas 1-2 sloeg zich
naar het kampioenschap via overtuigende overwinningen. In de
bus terug gingen ze helemaal los.
Kortom: het Vellesan College gaf zijn visitekaartje af en de leerlingen hadden een geweldige dag!

Wat een ontzettend mooie avond verzorgden de dansleerlingen met hun slotvoorstelling Future Dance! De Stadsschouwburg Velsen barstte bijna uit haar voegen door de
wervelende show. Dansklassers van eerstejaars tot examenleerlingen stonden op het toneel om hun talenten te
laten zien. In hoog tempo werden klassieke en moderne
dansen afgewisseld met hiphop of tapdansen. Hun enthousiasme zorgde samen met de prachtige kostuums en
het fraaie lichtplan voor een vermakelijke avond van hoog
niveau. Ook voor ouders van niet-dansleerlingen is zo’n
slotvoorstelling zeer de moeite waard. Bedankt dansleerlingen, dansdocenten en alle begeleiders!
Bekijk de trailer van deze dansavond van Edamproductions.
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Lijst geslaagden 2018 - 2019

Het Vellesan College feliciteert alle 266
geslaagde leerlingen van het schooljaar 2018-2019 met het fantastische
resultaat! Hieronder de volledige lijst
met geslaagde leerlingen.
vmbo basis
Joyce Bakker, Benie Beya, Romy Broekema, Haana Caynashe, Sinan Celik,
Selin Ceylan, Didi Cobelens, Julia Doga,
Onaysa El Hannouti, Samir El Hirech,
Abir El Youssoufi, Lauren den Heijer,
Raymon Hoogkamer, Mandy Huizinga,
Sharaydi Jansen, Rachid Jelloul, Demi
Kabalt, Sharon Lammers, Ouissam Leztouti, Hüsnâ Öcüt, Mika Schiltmeijer,
Daan de Smit, Janine Terpstra, Jae Verdonkschot, Dani Waagen, Dominique van
der Wiele, Sijmen Ye
vmbo kader
Yasin Abdellaoui, Jennifer Anker, Ayman
Bada, Indy van Baekel, Nouh Benyahya,
Maarten Boelé, Kim Boelhouwer, Yasemin Bolat, Jesse Bönker, Indy de Braal,
Mickey Brasser, Desley Bron, Dylano
Coppen, Luna van Dalen, Tarik Darri,
Rianne van Dijke, Milo Dijkman, Maurice
Dolleh, Brett Doves, Monir Driouech,
Quincy Dubelaar, Amal El Farisi, Zepp
Goedkoop, Puck Guitoneau, Mijs Hamers, Melvin Harlaar, Lotte de Heer, Jordy Hensen, Dale Hille, Nikki Hofland,
Storm Holtkamp, Winson How, Wesley
Huwaë, Madina Jousefzai, Danijel Jovanovic, Nasim Kachih, Dylano van Kampen, Rick Karssen, Calistus Karunakaran,
Thomas Keijzer, Fabia Klobedanz, Mats
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Koekenbier, Britt Koese, Jan Koridon, Pip
Kors, Melissa Koyuncu, Isabella van
Londen, Nikita Markx, Tobias Mens, Vito
Minde, Ashley Noorman, Blessing Odenusi, Brittany van Ommeren, Melissa
Oostdam, Nynke Piepers, Tosan Pierau,
Zeb Plantinga, Naomi Quelle, Guy van
Rheenen, Berend Romijn, Fleur Ruurda,
Rosalie Sanou, Sarah van Schaik, Jessie
Schilp, Britt Smoor, Isabelle Stegemeijer,
Omäira van Stein, Chantal Suikerbuik,
Sven Tiggeloven, Anouk Tilstra, Zoë van
Tongeren, Fons Trieling, Tony Ulehake,
Sharon van Veldhuizen, Ruby Verhoeven, Kimo Verkerk, Iris de Vreugd, Jip
Weeren, Rubian Westenberg, Luuk
Zwetsloot
mavo
Job Alderliefste, Lars Appelman, Priscilla
Asengo, Kenan Baas, Chimène Barnhorn, Simon Beekman, Jesse Beenen,
Adam Benhammou, Sami Benhammou,
Ruben de Boer, Thijs Blok, Kayleigh de
Boer, Fleur Booms, Don Braaij, Floortje
Brasser, Tijn Braun, Liora Broek, Fleur
Brouwer, Axel van der Burg, Ritchie Cornelissens, Anissa El Kaddouri, Anissa El
Khattabi, Noah Faiq, Cody Gerrlich, Roos
de Gier, Ewelina Gnutek, Milan Goed,
Mike de Graaf, Michèlle Grethe, Jens de
Groot, Caitlin de Haan, Julia Handgraaf,
Fay van ’t Hart, Bloem Heeremans, Jasintha Heesbeen, Joy Herf, Zeno Hijdendaal, Owen Hille, Michelle Hoek, Samuel
Hofland, Ties Huider, Maarten Huijbens,
Daisy Jacob, Luuk Jansma, Sven de
Jong, Noa Jongejan, Yulian Jonkman,

Loïs Kalisvaart, Burçin Kat, Mel Koridon,
Fabienne Koster, Rossella Krab, Samuël
Langer, Inge van Leeuwen, Shannon van
Leeuwen, Sanne van der Linden, Jaimy
Lindenberg, Sven Lubbers, Rianne Luiting, Steffie Martens, Robin van Meerveld,
Jay van der Meij, Quinten Mooij, Fleur
van de Nobelen, Nikki van Oosterbaan,
Selena van der Plas, Yanou Put, Jasper
Raming, Julius Riepen, Michelle van der
Roest, Fanny de Ruijter, Sintayehu Sanders, Gaetano Santisi, Jurre Scheepstra,
Mikaël Schilling, Arthur Schiphorst, Daan
Schouten, Daan Schut, Niek Schweitzer,
Mike van Sleeuwen, Evelien Smakman,
Chimène Snijder, Megan Sparreboom,
Chris Speet, Lucas Steffens, David Stegemeijer, Roos Stolk, Fabiënne Szabong,
Damian Tuinstra, Kasper Vastenburg,
Isabella Vastenhouw, Sander Veldman,
Rick Vellinga, Roan Velzel, Anne-Sophie
Vermeulen, Magenta Villeda Sagastume,
Rogier de Vos, Kevin de Vries, Timo Wester, Wester Wijnker, Siem de Wild, Samira
van der Woude, Brian van de Zandt, Amina Zenkic, Kaya Zwart
havo
Yasar Akkas, Eva Barnhoorn, Chloë Blankennagel, Britney de Boer, Dylan Criens,
Talita Dijkman Dulkes, Sander de Graaf,
Nina van den Haak, Kim Heine, Vera
Hendriks, Jamy Hoogland, Myra Kleijne,
Dennis Klepper, Ceren Köksal, Noah
Komduur, Barry Kossen, Bernd ter Lingen, Noah Luijken, Renée Maarschalkerweerd, Naomi Macnack, Dilara Özcan,
Mustafa Öztemir, Levy Pletting, Jasmijn
Post, Sophie de Regt, David Riepma,
Shirley van Rijn, Mel Schellevis, Owen
Schellevis, Sem Schellevis, Wesley Selhorst, Liz Sieraad, Jelle Snijers, Valentine
van Steenbergen, Bryanne Steffens, Lisa
Stevens, Kaylee Strating, Dorus Taekema, Teun van der Velden, Vanna Villeda
Sagastume, Imke Vink, Sjoerd Warns,
Caitlyn Wastell, Fenna Wortel
vwo
Jennifer Bunnik, Elle Klesser, Demi de
Reus, Sverre Riepma, Jesse Tromp,
Marnik Vink, Britt de Waal, Britt Westerhof
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Vakanties 2019-2020
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede pinksterdag
Start zomervakantie

15 juli – 23 augustus
21 – 25 oktober
23 december – 3 januari 2020
17 – 21 februari
13 april
27 april – 8 mei
Let op! 7 en 8 mei eindexamen mavo, havo en vwo
21 – 22 mei
2 juni
6 juli

Er kunnen wijzigingen komen in de data. Raadpleeg voor de meest actuele gegevens altijd de jaaragenda op de website.

Extra aanschaf
Extra leermiddelen

Grafische rekenmachine

Voor bovenbouw havo en vwo
Havo- en vwo-leerlingen moeten voor bepaalde keuzevakken
examenbundel(s) aanschaffen, die worden meegenomen naar
het examenjaar. Deze bundels moeten de leerlingen zelf aanschaffen in overleg met de docent.

Ga je naar 4 vwo of 4 havo en heb je wiskunde in je pakket?
Koop dan vóór of ín de vakantie een Grafische Rekenmachine (GR)!

Wiskunde, bovenbouw havo en vwo
In overleg met de docent moet voor dit vak een grafische rekenmachine worden aangeschaft (zie verderop).
Natuur- en scheikunde, biologie, bovenbouw havo en vwo
Hiervoor moet een BINAS-boek worden aangeschaft, 6e druk
ISBN 9789 0018 17497
Nederlands
De aanschaf van de Lijsters, een pakket leesboeken, wordt in
het najaar in overleg met de docenten Nederlands georganiseerd.

©

Ze zijn dan vaak goedkoper dan na de vakantie. Na de vakantie
zijn ze meestal snel uitverkocht. Grafische rekenmachines zijn
verkrijgbaar bij de betere kantoorboekhandel en via internet.
We beginnen direct na de vakantie met de Grafische Rekenmachine. Zonder GR loop je dus aan het begin van het leerjaar een
achterstand op! Het gebruik is in havo 4 en 5 en in vwo 4, 5 en 6
verplicht bij wiskunde A, B en D.
Schaf bij voorkeur het volgende type aan:
Texas Instruments TI 84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5.
Types die je ook mag gebruiken maar die niet de voorkeur hebben zijn: TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met
LED lampje; TI-Nspire CX vanaf versie OS 4.4.0 532
(alleen de versie zonder CAS).
Oudere grafische rekenmachines mag je op het examen niet
(meer) gebruiken, dus in de klas wordt daar niet meer mee gewerkt.
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