Met in deze ouderinfo
de volgende zaken:

Data mondelinge
examens 2020

MAART 2020

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

Personeel

Leerlingenvervoer
2020 - 2021

Veel leesplezier
Team VSO De Keyzer.

Praktijk Biologie

Level-up!

Kalender maart 2020

Mondelinge examens

Personeel

Deze week hebben we van DUO de definitieve
data ontvangen van de mondelinge examens.
De data zijn:
- dinsdag 7 juli 2020
- woensdag 8 juli 2020
- donderdag 9 juli 2020
- vrijdag 10 juli 2020

Meneer De Coninck zal vanaf 1 maart op maandag
tot en met donderdag structureel KGT1 gaan
overnemen. Mevrouw Janssen is op de vrijdagen
in KGT1

Dit geldt dus voor alle leerlingen (vmbo b/k/t en
havo) die examens doen. Ook voor de
leerlingen uit B3, K3, T3 en H4 die
maatschappijleer hebben geldt dat hun
mondeling examen in deze vier dagen valt.
Ongeveer 2 à 3 weken van te voren krijgen we
de planning en weten we welke leerling op
welke dag(en) examen(s) heeft.
De leerlingen moeten dus al deze
examendagen vrij houden!
Het examenboekje wordt ook aangepast, deze
kunt u vinden op onze website. Klik hier voor
de link naar het examenboekje.

Mevrouw M. IJpelaar is gestart binnen De Keyzer
en zal op verschillende plekken collega’s en
leerlingen ondersteunen.
Mevrouw Van Harten is per 5 februari met
zwangerschapsverlof gegaan.

Kalender Maart 2020

Ma 24 febr. – Carnavalsvakantie
Vr 28 febr.

De diploma/certificaat-uitreiking voor B4, K4,
T4 en H5 zal laat in de middag en begin van
de avond zijn op vrijdag10 juli 2020.

Ma 9 mrt.

Studiedag VSO
(alle leerlingen vrij)

Leerlingenvervoer 2020-2021

Ma 16 mrt. –
Vr 20 mrt.

Studiemiddagen /
klassenbesprekingen
(alle VSO-leerlingen zijn deze
dagen om 12:05 uur uit)

Do 19 mrt.

Kangoeroewedstrijd 2020

Ma 6 apr. –
vr 10 apr.

Stageweek B3, K3, T3a, T3b, H4

In de maand maart kunt u een
aanmeldingsformulier en een begeleidende
brief verwachten van de gemeente waar u
woonachtig bent. Deze stuurt de gemeente ter
voorbereiding op het leerlingenvervoer van
schooljaar 2020-2021.

Kangoeroewedstrijd
Er zijn voldoende deelnemers aan de
kangoeroewedstrijd op donderdag 19 maart.
Deze zal dus plaatsvinden deze dag. De
leerlingen die zich hebben aangemeld krijgen
hier persoonlijk bericht van. Ook de ouders van
de deelnemers worden ingelicht.

Praktijk Biologie bloedsomloop
Met de examenleerlingen zijn we bij het vak biologie bezig met het thema transport. Dat gaat over
de bloedsomloop in ons lichaam en alles wat daarbij hoort. De leerlingen hebben dit veel in theorie
behandeld, maar op 4 februari hebben wij ook kennis gemaakt met de praktijk. We hebben
varkensharten ontleed. Deze harten hebben heel veel overeenkomsten met ons mensenhart. De
leerlingen vonden het een leuke leerzame les. Hieronder een aantal foto’s van klas T4b.

LEVEL-UP!
ZATERDAG 7 MAART 2020
LOCHAL IN TILBURG
11:00 TOT 16:00 UUR
Level-Up! is een tof evenement rondom het onderwerp gamen, bedoeld voor eindbazen en
ouwelui.
Ook dit jaar hebben ze weer een mooie mix van educatie, zorg, kansen en playtime. Laat je
inspireren en verrassen door de verschillende lezingen, virtual reality- en game toepassingen die er
te vinden zijn. Gamen is niet alleen maar spelen maar gamen biedt ook nog zoveel meer. Juist dat
willen ze benadrukken tijdens LevelUp.
LevelUp is een ontmoetingsplek waar jongeren en volwassenen met elkaar het plezier van gamen
kunnen ervaren, in contact kunnen komen met elkaar, kennis kunnen ophalen, inspiratie op kunnen
doen, hulp en/of advies kunnen krijgen, maar kansen kunnen zien en grijpen. Ook zullen experts
een interessante presentatie van 30 minuten geven, met hun kennis en kijk op het gamen.

Site om in te schrijven: https://levelup-gaming.nl/
Als bijlage bij deze ouderinfo is meer informatie en de flyer van level-up toegevoegd.

