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Een opmerkelijk schooljaar
De laatste toetsweek is bijna achter de rug. De zomervakantie staat voor de deur. We kijken
terug op heel bijzonder schooljaar. We waren op Brandenberg met zijn allen goed “op
stoom”, toen begin maart het corona virus zijn intrede deed. In korte organiseerden wij
onderwijs op afstand. Heel veel van onze leerlingen, maar ook onze medewerkers hebben
zich in die periode van hun beste kant laten zien, waardoor het onderwijsproces kon
doorgaan. Anders, jazeker. Maar daarom niet per definitie minder verdienstelijk.
Nu, aan het eind van het schooljaar, kunnen we melden dat 100% van de examenleerlingen
geslaagd is. We hebben ondanks alle coronatoestanden hard gewerkt aan de kwaliteit van
ons onderwijs. En uit de enquetes die onder ouders en leerlingen gehouden is blijkt
bovendien dat de tevredenheid over Brandenberg het afgelopen jaar gestegen is. We zullen
er in het volgende bulletin nader op terugkomen.
Voor nu beperken we ons tot een aantal praktische mededelingen om het schooljaar goed te
kunnen afsluiten.

Inhalen en herkansen
Voor een aantal leerlingen is nog werk aan de winkel.
Bovenbouw
PTA inhalen en herkansen voor leerlingen van leerjaar 3 is gepland op do 2 en vrijdag 3 juli.
Onderbouw
Leerlingen van leerjaar 1 en 2 komen op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli gemiste werken
inhalen.
Je wordt door je mentor gebeld als je nog een werk gaat herkansen. Die herkansingen zijn
op maandag 6 en dinsdag 7 juli.

Boeken inleveren
Op maandag 6 juli 2020 mag de boeken inleveren. Dit jaar zal het iets anders verlopen dan
voorgaande jaren. Dit heeft alles te maken met Covid 19 en wij vragen hierbij jullie
medewerking. In de mail heb je de boeken lijst gekregen. Hier staan alle boeken op die je
moet inleveren op bovengenoemde datum. We hebben gekozen om te werken met een
tijdschema. Dit tijdschema tref je op de onze website aan. Het is strikt noodzakelijk dat je op
tijd komt om de boeken in te leveren.
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Ga je over?
Op woensdag 8 juli wordt je tussen 10 en 13 uur gebeld als je niet bevorderd bent. Alleen
leerlingen die niet bevorderd zijn, worden gebeld. Wordt je niet gebeld, dan weet je dat je
over bent

Diploma uitreiking
Op woensdag 8 juli en op donderdag 9 juli zijn de diploma uitreikingen. Om de groepen niet
te groot te maken en om 1,5 m afstand tussen volwassenen te kunnen garanderen hebben
we de diploma uitreikingen over 2 dagen moeten verdelen.
Alle betrokken leerlingen en hun ouders hebben een uitnodiging ontvangen.

De rapporten
Op vrijdag 10 juli ontvangen de leerlingen van klas 1 en 2 hun rapport.
Leerjaar 1
: 9 uur
Leerjaar 2
:10 uur
De leerlingen van leerjaar 3 ontvangen hun rapporten tijdens de mentoractiviteit die elke
mentor met zijn eigen klas afspreekt.

Na de zomervakantie
Op dinsdag 25 augustus beginnen we weer met een introductieprogramma voor alle
leerlingen. Je ontvangt op vrijdag 21 augustus het complete programma in je mailbox.
Bovendien plaatsen we het op de website.
Zoals het er nu uitziet met betrekking tot het corona virus kunnen we na de zomervakantie
weer grotendeels “back to normal”.Je ontvangt ook hierover nog nader bericht.

Emailadres ouderraad
De ouderraad heeft een mailadres. Bent u enthousiast, nieuwsgierig of wilt u de ouderraad
komen versterken? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar
Ouderraad.brandenbergcollege@gmail.com
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