
        
       NIEUWSBRIEF klas 3 februari 2022 

        

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

De tweede helft van het schooljaar is al een flink eind op streek. Het is alweer een bijzonder jaar en op 
het moment van schrijven hebben wij net gehoord dat het land van het slot gaat, hoera! Weliswaar zijn 
er in school nog de nodige besmettingen, zowel onder leerlingen als onder onze collega's, waardoor 
het nog steeds improviseren is. Daar zijn we met elkaar zeer bedreven in geworden, zowel wij op 
school als jullie als ouders thuis.   

De leerlingen van klas 3 zijn bezig met hun laatste reguliere lesperiode. Er zijn lessen t/m vrijdag 1 
april, daarna start de pilot die doorloopt tot het einde van het schooljaar. 
Week 13 (de week van 28 maart t/m 1 april) is voor klas 3 toetsweek. Op dit moment staan in ieder 
geval de volgende toetsen op het programma: Latijn, Grieks, Nederlands, Engels, wiskunde, 
natuurkunde en scheikunde.  Na deze toetsweek worden de definitieve cijfers t/m periode 3 
ingeleverd. De mentoren van de derde klassen bespreken dit vanzelfsprekend uitgebreid met de 
leerlingen. 
 
Check the Bizz  
Op 3 februari maakten onze derde klassers kennis met bedrijven gericht op de stroomkeuze en ter 
voorbereiding op hun toekomstige loopbaankeuze. Het was voor velen een leerzame dag! Wellicht 
heeft uw zoon of dochter er thuis al iets over verteld. 
 
Stroomkeuze                                                                                                                                     
Sinds 7 februari kunnen de leerlingen van klas 3 hun keuze voor een stroompakket digitaal invoeren in 
Zermelo. De inschrijving sluit op 1 maart om 23.59 uur. Op de website kunt u onder ouders 
(https://www.praedinius.nl/ouders/) bij “ouderavond september 2021-2022" de informatie over de 
stroomkeuze nog eens nalezen. 

Vakkenvoorlichting/vakadviezen                                                                                                         
De afgelopen periode is - indien van toepassing - tijdens lessen aandacht besteed aan de 
vakkenvoorlichting: wat kunnen de leerlingen verwachten van een vak in de bovenbouw. Bovendien 
hebben de wiskundedocenten voor elke leerling een vakadvies gegeven m.b.t. de keuze voor 
wiskunde A of B. 

 
Pilot 
Op maandag 4 april start de pilot voor klas 3. Wij hopen dat het voor zowel leerlingen als docenten 
een inspirerende en leerzame tijd zal worden. Informatie over de pilot, zoals die begin oktober aan u is 
gemaild, kunt u op de website vinden onder “ouders”. Tijdens de pilot wordt in groepjes gewerkt aan 
een aantal thema’s waar alle vakken in zijn vertegenwoordigd. We hebben er weer veel zin in, de 
eerste keer dat wij de pilot uitvoerden (schooljaar 19-20) was verrassend en inspirerend door de 
compleet andere dagindeling, het thematisch werken aan interessante onderwerpen, en het wegvallen 
van de druk van huiswerk en cijfers.  
 
Regeling overgang 
De normale bevorderingsnormen zijn van toepassing (zie de website) met een extra clausule voor klas 
3: In schooljaar 21-22 zal in klas 3 gedurende de 4e periode alleen projectonderwijs gegeven worden. 
Voor de projecten die de leerlingen volgen, worden geen cijfers gegeven, alleen de beoordeling o,v,g. 
Uitgangspunt is dat de leerlingen pas bevorderd of afgewezen zijn na afloop van periode 4. Om 



bevorderbaar te zijn moeten de projecten met voldoende worden afgesloten. Het totaalbeeld van 
cijfers en projectbeoordeling bepaalt uiteindelijk of de leerling bevorderd kan worden naar klas 4.   
 
Limburg 
In de week van 11 t/m 15 april gaan alle leerlingen uit klas 3 op excursie naar Limburg. We zijn heel 
blij dat deze geweldige excursie weer door kan gaan, hij hoort echt thuis in de schoolloopbaan van 
een Praediniaan. Nadere informatie volgt. 
 
Hieronder vindt u een overzicht met de belangrijkste activiteiten en de vakanties in de komende 
maanden.  

datum activiteit 
19 t/m 27 februari voorjaarsvakantie 
1 maart organisatiedag – leerlingen vrij 
15 maart mentorspreekuur 
23 maart  ALV + contactouderavond + lezing – informatie volgt 
4 april start periode 4 
11 t/m 15 april Projectweek – informatie volgt 
18 april Tweede Paasdag  
21 april  lsd = laatste schooldag klas 6 
23 april t/m 8 mei meivakantie 

 

Een fijne voorjaarsvakantie! 

 

Met hartelijke groet, 

Caroline Coppes, onderbouwondersteuner (c.coppes.praedinius@o2g2.nl) 

Lynette Vos, conrector onderbouw (l.vos.praedinius@o2g2.nl)  


