Einde schooljaar 2017-2018
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Vooraf
Om het schooljaar goed af te ronden hebben we in dit boekje alle informatie over het
einde van het schooljaar en belangrijke data op een rijtje gezet.
Tijdens het uitreiken van de rapporten op donderdag 19 juli krijgen de leerlingen een
boekje mee naar huis over de start van het nieuwe schooljaar. Ouders ontvangen beide
boekjes ook via e-mail.
We wensen iedereen een goede afsluiting van dit schooljaar!
Met vriendelijke groet, namens alle collega’s van het CCC,
Mevr. Drok
Directeur

Teamleiders Carolus Clusius College
Teamleider vmbo
Mevr. Ensing

eensing@hetccc.nl

Teamleider HA1 en havo 2/3
Dhr. Roffel
nroffel@hetccc.nl
Teamleider Orfeo, International School en atheneum 1 t/m 3
Mevr. de Jong
jmdejong@hetccc.nl
Teamleider havo 4 en 5
Dhr. Oskam

poskam@hetccc.nl

Teamleider vwo 4 t/m 6
Dhr. Moleman

wmoleman@hetccc.nl

Teamleider onderwijsondersteunende zaken
Dhr. van Benthem
hvanbenthem@hetccc.nl
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Belangrijke data op een rijtje
dinsdag 26 juni

9 verkorte lessen

woensdag 27 juni donderdag 5 juli

Toetsperiode bovenbouw

woensdag 4 juli –
dinsdag 10 juli

Toetsperiode onderbouw

maandag 9 juli

09.00 uur toetsinzage bovenbouw (lokaalindeling vind je in
Magister)
10.00-11.40 uur inhaaltoetsen TL3 en V4 in gymzaal 001
Vóór 12.00 uur opgeven herkansingen H4 en V5

woensdag 11 juli

08.15 uur inhalen/herkansen havo 4
10.30 uur inhalen/herkansen vwo 5

donderdag 12 juli

8.15 uur inhalen toetsen onderbouw
11.00 uur inzage toetsen onderbouw

vrijdag 13 juli

Sportdag onderbouw
09.00 uur toetsinzage bovenbouw

Maandag 16 juli

09.00 uur boeken inleveren leerjaar 1
11.00 uur boeken inleveren leerjaar 2
13.30 uur boeken inleveren leerjaar 3

dinsdag 17 juli

09.00 uur boeken inleveren leerjaar 4
11.30 uur boeken inleveren leerjaar 5

donderdag 19 juli

10.00 uur uitreiken rapport onderbouw
11.00 uur uitreiken rapport bovenbouw
12.00 uur start PWS havo 5

vrijdag 20 juli

Start zomervakantie
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Toetsperiode onderbouw
4 juli tot en met 10 juli
Aan het einde van het schooljaar is er weer een toetsperiode waarin veel repetities in
een korte tijd worden afgenomen. Dit vraagt dus een goede voorbereiding en planning.
Om de leerlingen een handje te helpen wordt hier binnen de mentorlessen aandacht aan
besteed. Vraag uw zoon/dochter hiernaar zodat u hem of haar eventueel kunt helpen
met het maken en uitvoeren van zijn/haar planning. In Magister wordt aangegeven
wanneer welke toets is en wat de te leren stof is.
De leerlingen maken de hele week de toetsen in hetzelfde lokaal. In Magister is tevens
te vinden welk lokaal dit is.

Inhalen toetsen onderbouw
Donderdag 12 juli
Als je door ziekte of door bijzondere omstandigheden een toets gemist hebt tijdens de
toetsperiode dan kan je deze toets(en) inhalen op donderdag 12 juli vanaf 08.15 uur in
lokaal 307.

Toetsperiode bovenbouw
27 juni tot en met 5 juli
De laatste toetsperiode van dit schooljaar vindt plaats van woensdag 27 juni tot en met
donderdag 5 juli. Je krijgt hiervoor een persoonlijk rooster in Magister. Dit rooster kan je
ook ophalen in het STIP onderbouw (OLC) of STIP bovenbouw.

Inhalen toetsen VMBO-TL3 + vwo 4
Maandag 9 juli
Als je door ziekte of door bijzondere omstandigheden een toets gemist hebt tijdens de
toetsperiode dan kan je deze toets(en) inhalen op maandag 9 juli 10.00 uur in gymzaal
001.

Toetsinzage bovenbouw
Maandag 9 juli
De toetsinzage voor de bovenbouw is op maandag 9 juli om 09.00 uur.
Voor de toetsinzage wordt per docent een lokalenindeling gemaakt. Deze indeling wordt
als notitie in Magister gezet.
Voor 12.00 uur moet worden opgeven voor de herkansing. Dit geldt voor 4 havo en 5
vwo.
Op vrijdag 13 juli is de toetsinzage van de herkansingen om 09.00 uur. Hiervoor geldt in
principe dezelfde lokalenindeling als op 9 juli.
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Sportdag onderbouw
Op vrijdag 13 juli wordt door de sectie bewegingsonderwijs een sportdag voor klas 1 t/m
3 georganiseerd.
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs worden leerlingen geïnformeerd over de invulling
van de dag. Er wordt gesport op verschillende locaties. De docenten
bewegingsonderwijs zorgen ervoor dat alle leerlingen goed geïnformeerd zijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de sectie
bewegingsonderwijs dhr. Roffel. nroffel@hetccc.nl

Klassenindeling in de bovenbouw
In de onderbouw werken we met vaste klassen. In de bovenbouw is dit anders. Daar
worden de klassen ingedeeld op profiel en vakkenkeuze en is de samenstelling van de
klas (bijna) elk lesuur anders.
Elk jaar krijgen we veel verzoeken van leerlingen die bij een vriend of vriendin in de klas
willen worden geplaatst. Vanwege de profielen is dit niet mogelijk.
We begrijpen dat dit soms heel jammer is, maar het biedt ook weer kansen om nieuwe
vriendschappen te sluiten!

Boeken inleveren
Nu het schooljaar bijna is afgelopen, moeten alle huurboeken, en overige materialen
ingeleverd worden.
In het begin van het schooljaar hebben de leerlingen een boekenlijst ontvangen waarop
de boeken staan vermeld die moeten worden ingeleverd.
Aanwijzingen voor inleveren boeken:
- lever de boeken in zonder kaftpapier
- lever de boeken in op de volgorde die op de lijst staat
- een boek moet er zo uitzien, dat een leerling het volgende schooljaar het boek
weer kan gebruiken
- als een boek er niet helemaal goed uitziet, moet het thuis geplakt / gerepareerd
worden
- werkboeken waarin geschreven mag worden, hoeven niet worden ingeleverd
Voor beschadigingen die gerepareerd moeten worden betaalt u minimaal
€ 2,50 per boek. Voor niet te repareren, onbruikbare of ontbrekende boeken moet de
volledige prijs betaald worden.
Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter dit ter plekke kan betalen?
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Op maandag 16 juli vindt voor de onderbouw de inname van de boeken plaats in de hal
bij de conciërges van de onderbouw. Na controle moeten de boeken in gymzaal 001
worden gelegd.
Let op: leerlingen van ISZ 1, atheneum 1 en 2 en Orfeo 1 en 2 leveren hun boeken in
op de locatie Prinses Julianastraat 66.
Tijd
09.00 uur
11.00 uur
13.30 uur

Klas
leerjaar 1
leerjaar 2
leerjaar 3

Waar
001
001
001

Op dinsdag 17 juli vindt voor de bovenbouw de inname van de boeken plaats in
gymzaal 001.
Tijd
09.00 uur
11.30 uur

Klas
leerjaar 4
leerjaar 5

Waar
001
001

Kluissleutels en pasjes inleveren
Alle leerlingen leveren hun kluispasje en/of sleutel na het boeken inleveren in bij de
conciërges. Alle kluisjes worden in de zomervakantie verplaatst. Daarom is het van
belang dat je je kluisje helemaal leeg maakt.
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Alvast voor volgend schooljaar…
Boeken
Via email krijgt u informatie over de bestelprocedure voor de boeken via de firma Iddink.

Vrijwillige ouderbijdrage
We vragen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage te doen om tegemoet te komen in de
kosten voor excursies, kluisjes en andere zaken die ons onderwijs verrijken. U ontvangt
hierover een brief met een uitleg bij het eindrapport.

Rekenmachines voor de leerlingen van klas 1 t/m 3 en 4 vmbo TL
In alle brugklassen en verder in gehele onderbouw van havo, atheneum, Orfeo en 4
vmbo-TL volgen bijna alle leerlingen het vak wiskunde.
Voor dit vak is het werken met een rekenmachine verplicht.
Voor bovengenoemde groepen wordt gewerkt met de TI30XB-Multiview. Deze
rekenmachine is niet opgenomen in het gratis boekenfondspakket.

Rekenmachines voor de leerlingen van klas 4: (m.u.v. 4 VMBO TL)
In de vierde klas van havo, atheneum en gymnasium volgen bijna alle leerlingen het vak
wiskunde. Voor dit vak is vanuit de eindexameneisen het werken met een grafische
rekenmachine verplicht.
Op het Carolus Clusius College wordt in de wiskundelessen gewerkt met de TI84Plus
CE-T met kleurenscherm, oplaadbare accu en voorzien van de nieuwe, en vanaf
2018 verplichte, examenstand.
Deze rekenmachines zijn niet opgenomen in het boekenfondspakket.

Overige leermiddelen onderbouw
In de onderbouw van het CCC wordt gewerkt met de iPad ter ondersteuning van ons
onderwijs.
Men dient zelf een iPad aan te schaffen. Op onze website www.hetccc.nl vindt u onder
het kopje ‘ouders’-> downloads een brief met alle informatie die u nodig heeft bij de
aanschaf hiervan.
Ook vindt u hier meer informatie over het gebruik van de iPad in de dagelijkse
onderwijspraktijk.
Belangrijk om hier te vermelden is dat het CCC geen garantie geeft of
verantwoordelijkheid draagt voor de iPad. We raden u daarom aan om bij de aankoop
goed te kijken naar garantie- en servicevoorwaarden van de aanbieder en eventueel
een verzekering af te sluiten.
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Overige leermiddelen bovenbouw havo en vwo
Laptop
Al enige jaren werken wij met laptops in de bovenbouw van het havo en vwo. Ook het
komende schooljaar zullen wij het onderwijs in deze lesgroepen verrijken met het
gebruik van een laptop. Het staat leerlingen vrij om hun iPad te gebruiken in de
bovenbouw.
Men dient deze laptop zelf aan te schaffen. Iedere moderne laptop volstaat, waarbij het
belangrijk is dat Windows geïnstalleerd is.
Op onze website www.hetccc.nl vindt u een brief met alle informatie die u nodig heeft bij
de aanschaf hiervan. Deze brief is te vinden onder het kopje ‘ouders’ -> downloads.
Ook vindt u hier meer informatie over het gebruik van de laptop in de dagelijkse
onderwijspraktijk.
Belangrijk om hier te vermelden is dat het CCC geen garantie geeft of
verantwoordelijkheid draagt voor de laptop. We raden u daarom aan om bij de aankoop
goed te kijken naar garantie- en servicevoorwaarden van de aanbieder en eventueel
een verzekering af te sluiten.
BINAS
De leerlingen van klas 3 en 4 vmbo TL die nask 1 en/of nask 2 in hun vakkenpakket
hebben moeten zelf beschikken over BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en
nask 2 (2e editie, ISBN .978.90.01.80069.7.
De leerlingen vanaf klas 4 havo en vwo die één of meerdere vakken Biologie,
Natuurkunde en/of Scheikunde in hun pakket hebben zitten, moeten zelf beschikken
over een BINAS-boek. Het gaat om: Informatieboek voor natuurwetenschappen BINAS
havo/vwo 6e editie met ISBN nr. 978-90-01-81749-7
Grote Bosatlas
De leerlingen van klas 4 en hoger (m.u.v. 4 vmbo-TL) die het vak Aardrijkskunde in
hun pakket hebben, moeten zelf beschikken over een Bosatlas. Het gaat om: De Grote
Bosatlas, 54-ste editie met ISBN nr.978-90-01-12600-1
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