
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de brugklasleerlingen 

 

 

 

Amsterdam, 14 juni 2019 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het schooljaar is alweer bijna voorbij. Omdat de laatste weken vaak wat rommelig zijn, 

vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte bent van een aantal zaken. 

Tussenrapport                                                                                                      

De leerlingen hebben hun tussenrapport gekregen. De meeste vakken geven nog maar 

een paar toetsen voor de toetsweek. De leerlingen zullen dus niet veel cijfers meer 

ontvangen waardoor het eindrapport in grote mate overeenkomt met dit tussenrapport. 

Wij geven dit rapport nu al mee naar huis, zodat niemand voor verrassingen komt te 

staan aan het einde van het schooljaar. 

Toetsen inhalen                                                                                                    

Bij een aantal leerlingen staat nog een 0.0 in Magister. Dit wil zeggen dat de leerling een 

toets of opdracht nog moet inhalen. De leerling moet zelf vóór de toetsweek (24-28 juni) 

met de docent een afspraak maken om de toets in te halen. Als dit niet vóór de 

toetsweek gebeurt, zal de 0.0 een 1.0 worden en kan de toets niet meer worden 

ingehaald. 

Got-it (rekenen)                                                                                                      

De leerlingen moeten uiterlijk donderdag 20 juni hun Got-it af hebben. Dit betekent 

dat de leerlingen minstens 150 oefeningen gemaakt moeten hebben om dit onderdeel 

met een voldoende af te sluiten. De volgende normering geldt bij Got-it” 

<150 oefeningen:    Onvoldoende 

>150 oefeningen en <55%:  Onvoldoende 

>150 oefeningen en 55%:   Voldoende 

>150 oefeningen en >75%:  Goede 

 

Toetsweek                                                                                                           

Maandag 24 juni start de toetsweek. De leerlingen hebben maximaal twee toetsen 

per dag. Na de toetsen mogen de leerlingen naar huis.                                               

Belangrijk: In de week voor de toetsweek mogen de leerlingen geen toetsen krijgen. 

Millennium Skills                                                                                                  

Op vrijdag 21 juni is de eindpresentatie van de leerlingen die in de derde periode 

gewerkt hebben aan de stromingen GD en JBS. U ontvangt hiervoor nog een aparte 

uitnodiging.                                                                                                           

Ook voor MiSk (voor GD, JBS en TD) krijgen de leerlingen een beoordeling                    

O (Onvoldoende), V (Voldoende) of G (Goed) op hun eindrapport. 

Belangrijke data 

Woensdag 3, vrijdag 5, maandag 

8, dinsdag 9, woensdag 10 en 

donderdag 11 juli 

Als de leerlinge nog TL of AB in Magister heeft staan, 

moeten deze op een of meerdere van deze dagen 

worden ingehaald. 



Vrijdag 21 juni 11.00-12.00 uur Eindpresentatie 3e periode MiSk voor de stromingen 

GD en JBS (uitnodiging volgt) 

24-28 juni Toetsweek 

Maandag 1 juli Lesvrij. Als de leerlingen een toets niet hebben kunnen 

maken door ziekte tijdens de toetsweek, kunnen ze op 

deze dag inhalen 

Dinsdag 2 juli Sportdag (verdere informatie volgt) 

Woensdag 3 juli Vrij (mits de leerling geen TL of AB in te halen heeft) 

Donderdag 4 juli Walibi en Eindfeest (nadere informatie volgt) 

Vrijdag 5 juli Vrij (mits de leerlingen geen TL of AB in te halen heeft) 

Maandag 8 juli Vrij (mits de leerlingen geen TL of AB in te halen heeft) 

Dinsdag 9 juli Vrij (mits de leerlingen geen TL of AB in te halen heeft) 

Woensdag 10 juli Eindrapportvergaderingen brugklassen 

Donderdag 11 juli Vrij (mits de leerlingen geen TL of AB in te halen heeft) 

Vrijdag 12 juli Rapport ophalen en boeken inleveren. Schema 

volgt. 

Maandag 15 juli Start Zomervakantie! 

 

Als u nog vragen/opmerkingen heeft over deze informatieve mail, verzoeken wij u 

contact op te nemen met de mentor van uw kind: 

V1A Arthur de Boer (deboer@csb-amsterdam.nl ) 

H1B Anne Crouwel (crouwel@csb-amsterdam.nl ) 

MH1C Victoria Hamel (hamel@csb-amsterdam.nl ) 

MH1D Paul Oosterling (oosterling@csb-amsterdam.nl) 

M1E Fatima Boutaka (boutaka@csb-amsterdam.nl ) 

 

 

Met hartelijke groet, 

Namens de brugklasmentoren, 

 

 
 

Volkert Renooy 

Teamleider brugklassen 
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