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Digitale examens B4 en K4
In de week voor de vakantie (maandag 15 april
t/m donderdag 18 april) hebben leerlingen van
VMBO-B4 en VMBO-K4 digitale examens
gemaakt voor de theoretische vakken. Deze
leerlingen hebben na de meivakantie nog
enkele schriftelijke examens en een aantal
praktijkexamens (Campus013). Daarna volgen
ook nog de mondelinge examens aan het
einde van het schooljaar.

Kangoeroewedstrijd
Aan de Kangoeroewedstrijd hebben 16
leerlingen deelgenomen. Inmiddels hebben we
de (voorlopige) scores binnen. De definitieve
scores worden, naast een presentje,
opgestuurd naar De Keyzer. Vermoedelijk
ontvangen we deze binnenkort. Uiteraard
worden de deelnemers hierover geïnformeerd.
Mochten er leerlingen doorgaan naar
vervolgwedstrijden of zijn er leerlingen die
uitzonderlijk hebben gescoord, dan leest u dat
in de volgende ouderinfo.
Natuurlijk zijn we nu al trots op al onze
deelnemers en is het meedoen al een hele
prestatie!

Voetbaltoernooi
Ook dit schooljaar zijn we uitgenodigd om deel
te nemen aan het Koraalgroep VSO
voetbaltoernooi in Bavel. We hebben op
donderdag 11 april deelgenomen met twee
teams. Het onderbouwteam is 4e geëindigd en
het bovenbouwteam is 2e geëindigd. Klasse!
En naast deze goede prestaties was het
bovenal een sportieve dag waar leerlingen
boven zich uit stagen. Op naar volgend jaar!

Periode tussen schriftelijk en
mondelinge examens
Onze examenleerlingen nemen deel aan het
staatsexamen. Dit houdt in dat ze naast
schriftelijke / digitale examens, ook nog
mondelinge examens hebben voor alle vakken.
Deze mondelinge examens zijn op zaterdag 15 juni
en zaterdag 29 juni, maandag 1 juli en dinsdag 2
juli.
De periode tussen de schriftelijke- en mondelinge
examens hoeven de leerlingen nog maar bepaalde
dagen aanwezig te zijn.
 Vmbo B4 en K4 starten weer op De Keyzer
op maandag 20 mei en komen dan alleen
de maandagen naar school. Daarnaast
lopen zij op vrijdag stage.
 VMBO T4a, T4b en Havo 5 starten in de
week van 27 mei en komen alleen op de
woensdagen en donderdagen naar school.
De examenleerlingen krijgen via hun mentor het
nieuwe lesrooster. Dit zullen twee roosters zijn.
Een rooster tot 15 juni, en een rooster na 15 juni.

Kalender Mei 2019
Ma 22 april –
Vr 3 mei

Meivakantie

Ma 6 mei –
di 21 mei

Schriftelijke examens
B4, K4, T4a, T4b, H5
(maatschappijleer 3e jaars)

Wo 22 mei

Schoolreis B4, K4, T4a, T4b, H5

Vr 24 mei

Schoolfeest onderbouw

Do 30 mei –
Vr 31 mei

Hemelvaart (alle leerlingen vrij)

De Keyzer in actie bij de
voorjaarsloop in Goirle
Zondag 14 april was het zover. We stonden met
27 leerlingen en 9 collega’s aan de start van de
5 km van de voorjaarsloop in Goirle. Alle
leerlingen die van start gingen hadden in de week
ervoor schoenen en een shirt gepast. Op zondag
kregen alle leerlingen een tasje met hun spullen.
Na het startsein gingen een aantal leerlingen erg
hard van start. Sommige gingen zelfs té hard van
start. Na 2,5 km kwamen we langs school. Daar
stonden een aantal docenten ons aan te
moedigen. Yuci uit H2 was als eerste op school.
Als 2e kwam Dyland uit T3a daar langs en Daniel
uit H4b als 3e. Onderweg hebben Dyland en
Daniel Yuci nog ingehaald en was de top 3 bij de
jongens als volgt:
1

Dyland

21:36

2

Daniel

21:52

3

Yuci

22:02

Anja Brabers †
In de meivakantie kregen wij het droevige
bericht dat onze collega Anja Brabers is
overleden. Anja was al geruime tijd ziek
waardoor ze afgelopen twee jaar voor de
leerlingen minder zichtbaar was op school.
Anja heeft flink gestreden, maar heeft de strijd
helaas verloren.
In de klassen is er kort stilgestaan bij het
overlijden van Anja. Bij de ene klas is het een
mededeling geweest omdat de leerlingen Anja
niet kennen en bij andere klassen is er langer
over gesproken en hebben leerlingen ruimte
gehad om meer te vertellen.
Op school gaan we voor alle leerlingen die er
behoefte aan hebben een bijeenkomst houden
waarbij we stil staan bij het overlijden van Anja.
Deze bijeenkomst is op vrijdag 10 mei ’19
tijdens het 3e lesuur. De leerlingen worden via
de mentor ingelicht.
Daarnaast worden alle kaarten, brieven, mails
en andere steunbetuigingen van zowel
leerlingen als ouders / verzorgers gebundeld
en zorgen wij dat deze bij de nabestaanden
van Anja terecht komen.

Bij de meiden was Janna uit H4a de snelste van
De Keyzer.Top 3 van de meiden:
1

Janna

27:54

2

Queeny

30:40

3

Nienke

31:09

Veel leerlingen hadden afspraken met docenten
gemaakt over wat ze zouden krijgen als ze van
die desbetreffende docent zouden winnen.
Gaaf om samen deze uitdaging aan te gaan!

Kennismaking mentor
schooljaar 2019-2020
Ook komend schooljaar staat de eerste
schooldag van het nieuwe schooljaar,
maandag 19 augustus 2019, in het teken van
de kennismaking met de nieuwe mentor van
uw kind. U wordt samen met uw zoon/dochter
uitgenodigd door de nieuwe mentor om die dag
op kennismakingsgesprek te komen. Dit
gesprek is alleen met u, uw kind en de
mentor(en). In dit kennismakingsgesprek
worden praktische zaken besproken vanuit de
mentor, worden waarschijnlijk de boeken
meegegeven en kunnen er individuele zaken
worden besproken om het schooljaar goed te
starten.
Wij vragen u om alvast maandag 19 augustus
2019 vrij te houden in uw agenda.

