
          
       NIEUWSBRIEF klas 3, februari 2023 

       

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

De tweede helft van het schooljaar is aangebroken; de leerlingen van klas 3 zijn bezig met hun laatste 
reguliere lesperiode.  
Week 14 (de week van 3 t/m 7 april) is voor klas 3 toetsweek. Op dit moment staan in ieder geval de 
volgende toetsen op het programma: Latijn, Grieks, Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, 
natuurkunde en scheikunde. Na deze toetsweek worden de definitieve cijfers vastgesteld, gebaseerd 
op de resultaten uit periode 1 tot en met 3. Op 11 april start periode 4, waarin zoals bekend 
thematisch onderwijs wordt gegeven, de zogenaamde pilot. Verderop in deze nieuwsbrief leest u 
hierover meer. 
 
Check the Bizz  
Op 10 februari maken alle leerlingen kennis met bedrijven gericht op de stroomkeuze en ter 
voorbereiding op hun toekomstige loopbaankeuze. We hopen op een leerzame dag voor iedereen.  
Meer infomatie over deze dag ontvangen de leerlingen per mail via de decanen. 
 
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. 

Stroomkeuze                                                                                                                                     
In de week van 20 -24 februari voeren de leerlingen tijdens het mentoruur hun stroomkeuze in. 
Hiermee zetten zij een belangrijke stap voor hun toekomstige studie- en 
beroepskeuze.  Ouder(s)/verzorger(s) moeten de stroomkeuze van hun kind goedkeuren door in 
Zermelo een vinkje te zetten. De deadline hiervoor is dinsdag 7 maart. U krijgt hierover nog een mail. 
Mocht het inloggen in Zermelo niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de administratie. 
Tijdens de rapportvergaderingen in maart nemen we de stroomkeuze mee in de leerlingbesprekingen. 
Hierbij wordt o.a. naar deze twee punten gekeken: 
- Kiest een leerling – ondanks een negatief advies van de docent wiskunde – toch voor wiskunde B? 
- Heeft een leerling die een N-stroom kiest een vakkenkeuze gedaan waarbij de mogelijkheid bestaat 
om eventueel naar de M-stroom te switchen? 
Soms is het namelijk aan te raden dat een leerling de switch van de N-stroom naar de M-stroom 
openhoudt. Het kan zijn dat de vergadering dan een uitspraak doet dat de stroomkeuze niet 
verstandig is. In dat geval krijgt u een mail van de onderbouwondersteuner met een advies en een 
korte toelichting. Ook in het geval van een negatief wiskunde B-advies krijgt u bericht.  
Op de website kunt u onder ouders, nieuwsbrieven,  (https://www.praedinius.nl/ouders/) bij 

“voorlichting oktober klas 3 2022-2023" de informatie over de stroomkeuze nog eens nalezen. 

Sportdag 
Op woensdag 22 februari is de sportdag voor klas 3. De leerlingen gaan deze dag volleyballen, 

schaatsen en boulderen. Meer informatie volgt via de sectie LO.  

Excursie 
Op donderdag 16 maart a.s. gaan alle 3e klassen een bezoek brengen aan de tentoonstelling  
‘Sterven in schoonheid – De wereld van Pompeï en Herculaneum’ in het Drents Museum in Assen. 
Daarnaast bezoeken zij herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen. De voorbereiding en 
begeleiding zijn in handen van de secties Klassieke Talen en geschiedenis. 
 
Pilot 
Op maandag 4 april start de pilot voor klas 3. Wij hopen en verwachten dat het voor zowel leerlingen 
als docenten een inspirerende en leerzame tijd zal worden. Informatie over de pilot, zoals die begin 
oktober na de ouderavond aan u is gemaild, kunt u op de website vinden bij informatie voor ouders. 

https://www.praedinius.nl/ouders/


  
Tijdens de pilot wordt in groepjes gewerkt aan een aantal thema’s waarin alle vakken zijn 
vertegenwoordigd, ook vakken die normaal gesproken niet in klas 3 zitten, zoals filosofie en muziek. 
De thema’s heten: Parfum, Klimaat, De ander en ik, Heelal en Utopie. Dit zijn de kapstokken waaraan 
de lesstof van de verschillende vakken wordt opgehangen. Per thema hebben 4 of 5 vakken 
gezamenlijk gewerkt aan een uitdagende invulling waarmee de leerlingen actief aan de slag kunnen.  
 
De ochtenden starten met activatie-uren, bestaande uit LO, muziek, drama, actualiteiten en tekenen. 
LO is dan een blokuur, de andere uren een enkel uur, het 2e lesuur. 
Vanaf het 3e t/m het 6e uur zijn de thematische lessen.  
Er is in principe geen huiswerk, alles wordt op school gedaan. Er wordt gewerkt met een beoordeling 
o-v-g. De pilot moet voldoende worden afgerond om over te kunnen gaan naar klas 4. Het totaalbeeld 
van cijfers en themabeoordeling bepaalt uiteindelijk of de leerling bevorderbaar is. 
 
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 22-23 zal in klas 3 gedurende de 4e periode alleen thematisch onderwijs gegeven 
worden. Voor de thema’s 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 thema’s  met voldoende worden afgesloten. Het totaalbeeld van cijfers 
en themabeoordelingen bepaalt uiteindelijk of de leerling bevorderd kan worden naar klas 4.   
 
Limburg 
In de week van 17 t/m 21 april gaan alle leerlingen uit klas 3 op excursie naar Limburg. Deze jaarlijkse 
excursie hoort echt thuis in de schoolloopbaan van een Praediniaan. Nadere informatie volgt. 
 
Kalender 
Hieronder vindt u een overzicht met de belangrijkste activiteiten en de vakanties in de komende 

maanden.  

datum activiteit 

10 februari Check-the-bizz (1e t/m 3e uur, daarna gewoon les) 

22 februari Sportdag 

27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 

7 maart Organisatiedag – leerlingen vrij 

16 maart Excursie Assen en Westerbork 

21 maart Mentorspreekuur, online, via Teams, informatie volgt 

29 maart ALV + contactouderavond + lezing – informatie volgt 

10 april Tweede Paasdag 

11 april Start periode 4 

14 april  LSD = laatste schooldag klas 6 

17 t/m 21 april Projectweek,  excursie Limburg 

24 april t/m 5 mei Meivakantie 

18 en 19 mei Hemelvaart (lesvrij) 

29 mei Tweede Pinksterdag (lesvrij) 

21 juli Promotie Nieuwe Kerk 

22 juli t/m 3 september Zomervakantie 

 

Met hartelijke groet, 

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

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