Amsterdam, 1 juni 2017

Betreft: Extra toets economie om cijfer op te halen en pilot naar buiten in de
pauze
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
De cijfers voor het vak economie van periode 1 en periode 2 zijn ons tegen
gevallen. Veel leerlingen kiezen economie en de kans is aanwezig dat een grote
groep leerlingen hierdoor niet het gewenste vakkenpakket kan kiezen of zal
blijven zitten.
Wij hebben met de economie sectie gesproken en willen alle leerlingen de kans
bieden om tijdens de laatste repetitieweek een extra toets voor economie te
maken. Dit gaat om een begrippentoets van hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 6. Deze
toets wordt extra toegevoegd aan het PTA voor economie en zal twee keer
meetellen in periode 2.
Leerlingen die geen economie kiezen of een voldoende staan voor het vak,
hoeven deze toets niet te maken. Wanneer het gemiddelde cijfer van uw
zoon/dochter met deze toets omlaag gaat zal de toets niet meetellen.
De leerlingen geven zich bij hun vakdocent op voor het maken van deze toets,
zodat wij hier met het rooster rekening mee kunnen houden. De vakdocent zal
uw zoon/dochter hierover informeren.
Vanaf dinsdag 6 juni mogen alle leerlingen van klas 3 tijdens de pauzes naar
buiten. De leerlingen hebben aangegeven dat zij heel graag naar buiten willen en
wij zullen met een pilot tot het einde van dit schooljaar de leerlingen de kans
geven om naar buiten te gaan. Overlast in de buurt is voor ons een grote reden
om de leerlingen niet naar buiten te laten gaan en het is van belang dat uw
zoon/dochter zich keurig gedraagt in de buurt. Het zou fijn zijn als u hierover in
gesprek zou kunnen gaan met uw zoon/dochter.
De laatste loodjes zijn het zwaarst en wij hopen dat uw zoon/dochter de
komende twee maanden nog alles op alles zet om over te gaan. Wij zien het
liefst alle leerlingen volgend jaar in leerjaar 4.
Met vriendelijke groet,

Mw. K. Tamis
Teamleider bovenbouw

