Landgraaf, 2-6-2022
Betreft: Informatie Examens Tijdvak 2 + diploma-uitreiking
Beste ouder(s)/ verzorger(s)van onze examenkandidaten,
Beste Examenkandidaten,
Met deze brief willen wij jullie informeren over twee onderwerpen, namelijk
1) De uitslag-dag & tijdvak 2 > TL-leerlingen;
2) Diploma-uitreiking.

1) De uitslag-dag & tijdvak 2;
Stappenplan uitslag-dag Donderdag 9 juni (TL):
In de ochtend is de school druk bezig met het controleren en overzichtelijk maken van de geslaagde alsook de
gezakte examenkandidaten.
Vanaf 11.00u /12.00u belt de mentor met de examenkandidaten met de uitslag.
Dag na de uitslag, vrijdag 10 juni >
o Geslaagden: Ophalen voorlopige cijferlijst bij Mevr Boosten en/of Dhr Verbunt, tussen 11.00 – 12.30u
o Gezakten: geplande gesprekken met Mevr. Boosten en Dhr. Verbunt tussen 8.30 en 11.00u
o Doorgeven herexamens in tijdvak 2. Je mag twee vakken herkansen, ook voor puntverbetering!
Herkansingen doorgeven aan mevrouw Boosten, uiterlijk vrijdag 10 juni voor 14.00u.
VMBO TG

Tijdvak II

Dag

Datum

Tijdstip

Examens

1

Dinsdag

14-juni

13.30 - 15.30

Nederlands

2

Woensdag

15-juni

13.30 - 15.30

Economie

3

Donderdag

16-juni

13.30 - 15.30

Biologie

4

Vrijdag

17-juni

13.30 - 15.30

Wiskunde

5

Maandag

20-juni

09.00 - 11.00

Duits

6

Dinsdag

21-juni

13.30 - 15.30

Engels

Uitslag tijdvak II > vrijdag 1 juli

2) Diploma-uitreiking;
De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 14 juli.
We zullen dit wederom in 2 sessies laten verlopen.
Programma ronde 1:
16.00 uur D&P (Bb4b en Bk4b) en Btl4a bij binnenkomst in de hal tekenen van diploma bij de mentor.
16.30 uur In aula plenaire zitting.
17.00 uur met de mentor en de klas in klaslokaal.
17.30 uur borrel met het personeel.
Programma ronde 2:
18.30 uur Z&W (Bb4a en Bk4a) en E&O (Bb4c en Bk4c) bij binnenkomst in de hal tekenen van diploma bij de mentor.
19.00 uur In aula plenaire zitting.
19.30 uur met de mentor en de klas in klaslokaal.
20.00 uur borrel met het personeel.
Wij vertrouwen erop dat we u hiermee weer voldoende hebben geïnformeerd.
Mochten er nog vragen zijn, kunt u altijd terecht bij de Examensecretaris mevrouw Boosten, Teamleider bovenbouw
meneer Verbunt, of gewoon de mentor.
Met vriendelijke groet,
Dhr. Verbunt
Teamleider Bovenbouw

Mevr. Boosten-Sturtz
Examensecretaris

