
Geachte ouders/ verzorgers en leerlingen, 

Zoals al eerder gemeld, gaat geen dag voorbij zonder dat we aanpassingen maken op 

een verzonden bericht. Onze excuses voor de vele berichten die u op dit moment van 

ons ontvangt. We proberen het zo overzichtelijk mogelijk te houden. 

De afgelopen week heeft het team hard gewerkt om te bekijken hoe wij ons 

lesprogramma het beste kunnen aanbieden en afronden. 

Voor komende week staat de kijk- en luistertoets Nederlands voor alle leerlingen op het 

programma. Voortschrijdend inzicht en na overleg met vakgroep, examencommissie en 

directie is er een alternatief gevonden. Dit heeft tot gevolg dat de meeste 

leerlingen NIET naar school hoeven te komen om dit tentamen te maken. 

 Wij maken deze keuze omdat wij zo min mogelijk leerlingen en docenten tegelijkertijd 

op school willen laten zijn. 

Leerlingen van klas 4T (GTL) komen wel naar school op het al afgesproken tijdstip. 

Alle andere leerlingen (BBL & KBL) hoeven niet naar school voor deze kijk- en 

luistertoets. Zij krijgen een vervangende opdracht. Deze vervangende opdracht wordt 

morgen of overmorgen door de vakdocent Nederlands in SOMtoday geplaatst. Hierbij 

staat ook heel duidelijk een inleverdatum vermeld voor de opdracht! 

Kortom: Wij zien deze week voor de kijk- en luistertoets alleen klas 4T op school. 

Alle andere tentamens loopt volgens het rooster. 

Zie voor dit alles ook nog het bijgevoegde schema. 

Moment klas/aantal Wat Lokaal 

Maandag 
  

  

08:45 4T (9) Nederlands Kijk en 

Luister 

210 

  
  

  

  
  

  

10:30 3 Aardrijkunde 210     

    

Moment klas/aantal Wat Lokaal 

Dinsdag 
  

  

10:30 2 biologie 210 

10:30 2 engels schrijfvaardig 210 

10:30 1 geschiedenis 210     



    

Moment klas/aantal Wat Lokaal 

Woensdag 
  

  

08:45 4T (9) Nederlands Kijk en 

Luister 

208 

08:45 4T (9) Nederlands Kijk en 

Luister 

201 

  
  

  

10:30 9 wiskunde tentamen 204 

10:30 9 wiskunde repetitie 205 

10:30 6 economie 210     

    

Moment klas/aantal Wat Lokaal 

Vrijdag 
  

  

10:30 5 Engels kijk en 

luistertoets 

205 

U ontvangt ook nog een overzicht met regels zoals wij de afname gaan doen. Neem 

alstublieft even de tijd om deze grondig met uw kind door te nemen. 

  

Met hartelijke groeten, 

  
Mw. drs. Esther Harmsen 
Directeur Geuzencollege 

 
 


