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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

De leerlingen van klas 3 zijn bezig met hun laatste reguliere lesperiode. Er zijn lessen t/m vrijdag 27 
maart. 
Week 14 (de week van 30 maart t/m 3 april) is voor klas 3 toetsweek. Na deze toetsweek worden de 
definitieve cijfers t/m periode 3 ingeleverd. Na de voorjaarsvakantie publiceren wij het toetsrooster. De 
mentoren van de 3e klassen bespreken dit vanzelfsprekend uitgebreid met de leerlingen. 
 
Stroomkeuze 
Maandag 24 februari vullen de leerlingen de definitieve stroom/vakkenkeuze in. Dit gebeurt hier op 
school, digitaal. Wanneer wij denken dat er door de keuze knelpunten kunnen ontstaan (bijvoorbeeld 
een N-stroom zonder geschiedenis) dan bespreekt de mentor dit met de leerling.  
 
Pilot 
Op maandag 6 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”.  
 
Limburg 
In de week van 20 t/m 23 april gaan alle leerlingen uit klas 3 op excursie naar Limburg. Hierover wordt 
u apart geïnformeerd door de organisatoren van deze excursie.  
 
Regeling overgang 
De normale bevorderingsnormen zijn van toepassing (zie de website) met een extra clausule voor klas 
3: In schooljaar 19-20 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.   
 

datum activiteit 
15 t/m 23  februari voorjaarsvakantie 
25 februari organisatiedag – leerlingen zijn vrij 
3 maart start oudercursus klassieke talen  
4 maart mentorenspreekuur  
25 maart thema-avond, georganiseerd door de ouderraad met een 

interessante lezing – van harte aanbevolen.  
30 maart start periode 4 
13 april Tweede Paasdag 
16 april LSD - laatste schooldag klas 6 
20 t/m 23 april excursie Limburg 
24 april t/m 3 mei meivakantie 
4 mei organisatiedag – leerlingen zijn vrij 
5 mei bevrijdingsdag – extra vrije dag 

 

Met hartelijke groet, 

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

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


