Beste ouders en leerlingen in klas 4,

Elke dag weer nieuwe ontwikkelingen in het land… Elke dag weer nieuws vanuit ons Omnia… Goed om te zien hoe
jullie hiermee omgaan. We zien dat leerlingen actief aan de slag gaan met hun werk en zijn blij met de support van
ouders. Dank jullie wel!
Hierbij stuur ik je twee belangrijke documenten:
-

Klik hier voor het dagschema voor leerlingen

-

klik hier voor de instructie Teams

SOM is de basis voor jullie. In SOM vind je planners, huiswerk, afspraken… alles wat je nodig hebt om je schoolwerk
te kunnen doen. TEAMS is extra. TEAMS helpt je om docenten te vinden en vragen te stellen. Lukt het nog niet?
Je personal coach staat voor je klaar, elke dag!
Examennieuws:
-

In week 13 en 14 nemen we SE-toetsen af:
o PTA-toetsen die je nog niet gemaakt hebt omdat je afwezig was;
o PTA-toetsen die de hele klas nog moet maken;
o Herkansingen - per vak 1 toets.

-

Vrijdagmiddag ontvangen jullie het rooster voor deze SE-toetsen

-

Het Schoolexamen moet af zijn om aan het Centraal Examen mee te mogen doen. De komende weken gaan
we dus twee dingen doen: ALLES afmaken en voor elk vak natuurlijk zo HOOG mogelijk scoren!

De examendocenten en personal coaches komen morgen bijeen om jullie zo goed mogelijk te helpen. We gaan
ervoor. We gaan samen met jullie zorgen voor een goede afronding van dit bijzondere schooljaar.
Vanaf maandag is de school weer open van 8.00u tot 16.30u voor examenleerlingen.
Let op:
Heb je lichamelijke klachten… verkouden, koorts, hoesten of niezen? Dan blijf je natuurlijk thuis! Neem dan
telefonisch contact op met school.
Omnianen, succes met leren, jullie doen het goed!
Ouders, succes met de coaching thuis.
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