Met in deze
ouderinfo de
volgende zaken:

Proefexamenweek

OKTOBER 2019

OUDERINFO VSO

examenleerlingen

Cito Volgsysteem

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Via deze maandelijkse ouderinfo willen wij u informeren over
belangrijke zaken, evenementen, belangrijke data en ander actuele
zaken.
Veel leesplezier

Examenboekje

Schoolgids

Team VSO De Keyzer.

Personeel

Kalender oktober
2019

Proefexamenweek

Examenboekje

De week van maandag 21 oktober t/m 25
oktober ’19 is het voor de examenleerlingen
proefexamenweek. Deze week komen de
leerlingen alleen naar school om
(proef)examens te maken. Als ze geen
(proef)examens hebben, dan zijn ze ook niet
op school aanwezig. Willen de ouders van de
leerlingen die met de taxi naar school komen,
dit door geven aan het taxibedrijf?

De leerlingen die dit schooljaar examen doen.
Krijgen een examenboekje met allerlei informatie
over de examens die zij dit schooljaar gaan doen.
Belangrijk is om dit examenboekje goed door te
nemen.

Cito Volgsysteem

Di 8 okt.

Deze maand wordt in de eerste klassen de
Cito Volgtoets 0 afgenomen. De volgtoetsen
van Cito brengen in beeld hoe ver de leerling
de stof van de desbetreffende klas beheerst.
Zoals de naam doet vermoeden, volgt dit
systeem de voortgang van de leerlingen. Later
dit schooljaar wordt ook de Volgtoets 1 in de
eerste klas afgenomen.
Alle andere klassen krijgen dit schooljaar de
Cito Volgtoets voor leerjaar 2, 3, 4 en 5.
Uiteraard wordt de uitslag van de Cito met
ouders gedeeld.

Kalender Oktober 2019

Ma 14 okt.
t/m
Vr 18 okt.

Studiedag VSO
(alle leerlingen zijn deze dag vrij)

Herfstvakantie

Ma 21 okt.
t/m
Vr 25 okt.

Proefexamenweek voor de
examenleerlingen (B4, K4, T4, H5)
Voor alle andere klassen is dit
een normale schoolweek

Ma 28 okt.
t/m
Vr 1 nov.

Studiemiddagen. Deze week zijn
er klassenbesprekingen en zijn
alle leerlingen de gehele week om
12:05 uur uit.

Di 5 nov.

Schoolfotograaf VSO

Personeel
Op 30 september is onze nieuwe collega
mevrouw Plantijn gestart. Ze werkt op
maandag, dinsdag en donderdag en zal
worden ingezet in de vaste vervanging binnen
het VSO. Wij wensen haar van harte welkom in
ons team!

Schoolgids VSO 2019-2020
Voorheen kregen alle leerlingen de schoolgids
aan het begin van het schooljaar mee naar
huis. Vanaf dit schooljaar doen we dat niet
meer en is deze enkel op de site te vinden. Klik
hier voor de nieuwe schoolgids van het VSO.

