
Aan: alle leerlingen Parkdreef 
 
Zoetermeer, juni 2020 
 
 
Beste leerling, 
 
In deze brief vind je een aantal mededelingen over het einde van het schooljaar. In verband met veel 
activiteiten in de verschillende leerjaren raden wij je aan de mededelingen en de dagroosters in 
Zermelo goed in de gaten te houden!  
 
 
Toetsen: Het aantal toetsen dat wij op school kunnen afnemen is dit jaar beperkt. 
 Op 1, 2 en 3 juli nemen we voor M3, H4 en V4, 5 PTA-toetsen af die 

meetellen voor het schoolexamen. Op 6, 7, 8 en 9 juli roosteren we 
andere toetsen in. We kunnen niet voor ieder vak schriftelijke toetsen 
afnemen, sommige toetsen worden dan ook op afstand afgenomen. Er 
zijn ook vakken die een alternatieve opdracht laten maken waarvoor een 
cijfer wordt gegeven. Toetsrooster komt in Zermelo. 

 
Inhalen PTA toetsen: Gemiste PTA-toetsen moeten dit schooljaar nog in overleg met de 

docent worden ingehaald. Als je nog veel PTA-toetsen hebt in te halen, 
neem dan even contact op met je mentor om een plan te maken. 

 
Inhalen overige toetsen: Gemiste toetsen moeten in principe worden ingehaald; dit in overleg met 

de docent. Als je nog veel hebt in te halen, neem dan even contact op 
met je mentor om een plan te maken. 

 
Herkansingen PTA: Op donderdag 9 juli zijn er herkansingen PTA-toetsen voor M3, H4 en 

V4/5; de betreffende leerlingen ontvangen een digitaal 
aanvraagformulier uiterlijk 3 juli. Je kunt tot dinsdag 7 juli 09.00 uur je 
herkansing aanvragen. 

 
Rapportvergaderingen: Dinsdag 14 juli; er zijn geen lessen. Zoals eerder aangegeven zal bij de 

beslissing met betrekking tot de overgang rekening gehouden worden 
met de bijzondere omstandigheden die we dit jaar hebben door het 
coronavirus. 

 
Rapportuitreikingen: Deze vinden plaats op school op 15,16 en/of 17 juli, rooster volgt via 

Zermelo. 
 
BiNaSk 2e fase:    De Binasboeken moeten bij de heer De Korte worden ingeleverd. 
 
Materialen Mediatheek: Denk aan het inleveren van bibliotheekboeken. Bewaar je leerling-pasje 

tot je een nieuwe pas krijgt. De nieuwe pas wordt in november 2020 
uitgereikt. 



 
Kluisjes: We vragen alle leerlingen ervoor te zorgen dat het kluisje uiterlijk op 

vrijdag 17 juli helemaal leeg is. Laat het kluisje geopend achter met de 
sleutel in het slot.  

 
Inleveren boeken: Het inleveren van de boeken gaat dit jaar anders i.v.m. het coronavirus. 

De instructie ontvangen jullie van Iddink. Het inlevermoment staat 
hieronder. Tegenover de receptie komen de inlevercontainers te staan 
waar je de boeken in moet leggen. Na het inleveren loop je langs de 
receptioniste en laat je jouw naam afvinken zodat school weet dat jij je 
boeken hebt ingeleverd.  

 

klas datum tijd 

havo 5 maandag 6 juli 9:00-11:00 

vwo 6 dinsdag 7 juli 9:00-11:00 

havo 4 maandag 13 juli 9:00-11:00 

vwo 4, vwo 5 dinsdag 14 juli 9:00-11:00 

   
 
Zomervakantie:  De zomervakantie begint op maandag 20 juli en duurt t/m vrijdag 28 

augustus 2020. Bij je eindrapport ontvang je nog een 
mededelingenblad voor het begin van het nieuwe schooljaar. 

 
 
 

Namens alle medewerkers succes in deze laatste weken en voor daarna alvast een prettige vakantie 
toegewenst! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
de leerjaarcoördinatoren 

 
 
 


