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Week 45 - Zorgzaam 

In ieder vriendengroepje is er één iemand die de boel bij elkaar houdt. Als je ergens heen gaat, heeft zij de route 

uitgeprint en de kaartjes besteld. In haar tas zitten zakdoekjes, aspirientjes, pleisters en een flesje water. Ze ziet wie er 

achterblijft en regelt het cadeautje als er iemand jarig is. Als een soort moeder. Dat kan trouwens net zo goed over een 

jongen gaan, want ook in jongensgroepen is er één de meest zorgzame. 

 

De christelijke traditie kent de ‘werken van barmhartigheid.’ Het gaat om het eten geven aan wie honger heeft, en 

drinken aan wie dorst heeft. Kleding geven aan mensen die naakt zijn, vreemdelingen een dak boven hun hoofd geven 

en de zieken verzorgen. Bezoek de gevangen en begraaf de doden. Zeven ‘goede werken’ waarvan de eerste zes al in 

de Bijbel genoemd staan. Simpele regels, eigenlijk, maar wel de basis voor een zorgzame samenleving. 

 

In de bijbelrubriek 12+: God is in het paradijsverhaal streng en zorgzaam tegelijk. De barmhartige Samaritaan wordt 

geraakt door de gewonde man en verzorgt hem. Eliëzer zoekt een zorgzame vrouw voor Isaak. De goede herder zorgt 

met inzet van zijn leven voor zijn schapen. En Elia komt dankzij de zorg van een onbekende uit zijn dip. 

 

 AGENDA   

  

    PLANNING 2017-2018 
DO 9-nov 11.00-13.00 schoolfotograaf nafotografie 

14.20-16.00 CAE (vwo extra voor 11 V5 lln ) L115 

19.00 presentatieavond Egypt project tto-1  

VR 10-nov   

MA 13-nov toetsweek 1 

DI 14-nov toetsweek 1 

19.00-21.00 open les- en informatieavond CMC en CLC  

19.00 informatieavond gastgezinnen L005 

WO 15-nov toetsweek 1  

DO 16-nov toetsweek 1 

H5 IBC kick-off HBO-traject In Holland- evt toetsen gaan voor. 

CHA1a-CHA1b excursie Leiden  

VR 17-nov toetsweek 1 

tto-4 speaking exam CAE  

CHA1c-CPH1a excursie Leiden  
 

  

  

 MEDEDELINGEN  

 

 

 

Toetsweek-informatie voor leerlingen en ouders   update 7 november 2017 

 

-Het rooster 

Het toetsweekrooster voor de onderbouw (leerjaar 1, 2, 3 en mavo 4) en voor de bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6 van 

havo, vwo en tto) zijn als aparte bijlage aan de Weekwijzer toegevoegd. De roosters met tijds- en lokalenindeling 

hangen tijdens de toetsweek ook in de hal van de school (CMC en CLC). 

 

-Leerstof  



 

 

Leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 en mavo 4 hebben inmiddels een bericht in SOM ontvangen met daarin een link naar de 

leerstof per toets. In deze link is precies omschreven over welke stof de toets gaat, wat de leerlingen moeten kennen en 

kunnen, enz. 

Leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 (havo, vwo en tto) kunnen de leerstof terugvinden in hun PTA en op de planners per 

vak.  

 

-Verlof tijdens toetsweek 

Tijdens de toetsweek van 13-20 november wordt geen medisch verlof verleend voor een bezoek aan tandarts, huisarts 

of orthodontist. Echte noodgevallen uitgezonderd natuurlijk. Wilt u hiermee rekening houden als u een afspraak maakt? 

 

-Inhalen toetsen 

Voor leerlingen die wegens ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden een toets niet konden maken tijdens de 

toetsweek is een inhaalmoment gepland op woensdag 22 november het 8e en 9e lesuur. De aanvraag voor inhalen kan 

digitaal worden gedaan door leerlingen. De leerling die een toets gemist heeft, krijgt enige tijd later een bericht in SOM. 

In dit berichtje staat een link waarmee het inhalen kan worden aangevraagd.  

De afspraken over het inhalen van een toets zijn: 

- Een leerling mag maximaal 2 toetsen uit de toetsweek inhalen. 

- Een 100 minuten toets heeft voorrang op een  50 minuten toets.  De 50 minuten toets moet dan op een andere 

dag worden ingehaald. Hiervoor maakt de leerling apart een afspraak met de vakdocent. 

- De leerling die een inhaalafspraak niet nakomt, krijgt een 1 voor de toets.  

 

- Hoe lang duurt de afname van een toets? 

Leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 hebben toetsen van 50 minuten. Binnen deze tijd moet de toets gemaakt zijn. 

Leerlingen met recht op tijdsverlenging mogen 10 minuten langer doen over de toets. Alle leerlingen blijven gedurende 

60 minuten in het toetslokaal en moeten dus, naast los schrijfmateriaal, ook een leesboek of studiemateriaal meenemen 

naar het lokaal. Sowieso om de laatste 10 minuten waarop alleen de tijdsverlengers nog aan de toets mogen werken 

zinvol bezig te zijn. Maar ook om de tijd te vullen als zij binnen de 50 minuten klaar zijn. De surveillant zorgt voor 

volledige rust zolang er nog een leerling aan de toets werkt.  

Afspraken tijdens de afname van een toets 

- De tafels in het toetslokaal staan uit elkaar of er staat een lege stoel tussen jou en je buurman. 

- Je tablet, mobiel en/of smartwatch is uitgeschakeld en ligt in je garderobekastje of in je tas.  

- Je tas ligt in je garderobekastje of staat voor in het lokaal. 

- Je hebt geen etui op je tafel, alleen los schrijfgerei en een lees-of studieboek voor als je eerder klaar bent met je 

toets. 

- Tijdens het maken van de toets ben je niemand tot last. Dus ook de leerling die als laatste aan de toets werkt, 

kan dat in stilte doen. 

- Je Binas, woordenboek, rekenapparaat en andere boeken bevatten geen aantekeningen of losse briefjes met 

aantekeningen. 

- Je hebt geen briefjes met aantekeningen in je kleding of op je lichaam.  

- Je kijkt niet op de papieren van je buurman/vrouw. 

- Tijdens de toets heb je beide handen op tafel. 

- Je kunt tijdens de toetstijd niet naar het toilet. Bij een noodgeval alleen onder begeleiding van een personeelslid. 

- De surveillant noteert jouw aanwezigheid. Dit gebeurt aan de hand van je ingevulde naam op je uitwerkblad. 

 

- Het herkansen van toetsen 

Het herkansen van een toets is alleen voor leerlingen uit de bovenbouw.  

De herkansing vindt plaats op dinsdag 12 december het 7e, 8e en 9e uur.  De leerling die een toets wil herkansen, kan 

door middel van een link in SOM de te herkansen toets digitaal aanvragen. Deze link wordt na de toetsweek verspreid 

onder de leerlingen.    

 

- Catering 

De catering in de aula is de gehele toetsweek gesloten. Maandag 20 november gaat de catering weer open. 

 

 

“Comenius Coffee House” muziekavond   maandag 20 november 2017 

De traditie wil dat alle leerlingen van onze school die actief zijn met muziek twee keer per jaar de gelegenheid hebben 

om hun talent te laten horen op een muziekavond.  

 

In de ‘donkere dagen’ voor Kerst doen we dat op een sfeervolle, kleinschalige manier:  

 

Op 20 november a.s. is het “Comenius Coffee House”. Op deze avond wordt er voornamelijk akoestische muziek 

gemaakt die echt bedoeld is om aandachtig naar te luisteren. Leerlingen die graag meedoen kunnen zich opgeven tot 



 

 

uiterlijk maandag 5 december bij een van de muziekdocenten (zie hieronder). Vanzelfsprekend zijn familieleden, 

klasgenoten, vrienden en kennissen van harte welkom om te komen luisteren.  

Kaartverkoop  bij de deur (€ 2,-) 

Inloop   v.a. 19.10 uur (er is koffie en thee) 

Aanvang programma 19.30 uur 

Einde   naar inschatting 20.50 uur 

Locatie  het muzieklokaal (L014) 

De tweede muziekavond vindt plaats in het voorjaar. Informatie daarover volgt later in het schooljaar. 

 

De muziekdocenten 

Noortje Vroemen 

Harry Jansen 

 

Vanuit de mediatheek: 

- De computers 

Nu zo goed als alle leerlingen hun nieuwe schoolpas hebben ontvangen worden we in de mediatheek weer wat 

strenger. Voor het gebruik van de computers is het aanmelden aan de balie en het overhandigen van de schoolpas 

2017/2018 met ingang van 13 november verplicht. Ga je samen op de computer dan lever je dus twee  passen in. 

Vanwege de beperkte ruimte kunnen er per computer slechts twee leerlingen werken. Geen pas = geen computer. (Tip: 

bewaar je pas bij je telefoon of in je kluis) 

Verder de kanttekening dat de computers in de mediatheek er staan voor schoolwerk. Netflix en het spelen van 

spelletjes is dus niet toegestaan!  

 

- De boeken 

Boeken lenen de leerlingen voor een periode van drie weken. Tegen de tijd dat ze ingeleverd moeten worden ontvang je 

een mail om je daaraan te herinneren. Je kunt dan nog verlengen voor weer drie weken. 

Ben je te laat met terugbrengen dan kost dat 5 cent per schooldag (uitgezonderd woordenboeken 50 cent per 

schooldag). De eerste herinnering ontvang je voortaan op je schoolmail. Indien nodig krijg je de tweede van je mentor 

op papier. Is het boek dan nog niet terug, dan gaat er een brief naar huis, waarvoor 75 cent portokosten wordt gerekend.  

Heb je dan nog je boek niet ingeleverd – we zijn dan inmiddels een paar maanden verder – dan krijg je een rekening 

voor het vergoeden van de nieuwwaarde van het boek. Ook als je je boek kwijtraakt moet je de nieuwwaarde betalen.  
 

 

1125 kilometres 

I’m Francesco Callea and I’m an Italian exchange student. I’m going to stay in the Netherlands until July. I left my town, 

the town where I was born and where I’ve always lived, almost three months ago. It took me nearly two days to drive 

those 1125 kilometres that now separate me from my family, my friends, my country, my life in Ivrea, Italy. 1125 

kilometres. It sounds scary, doesn’t it?  

Well, that’s not all: what I wasn’t prepared for is another kind of distance, a less obvious one, one that makes me feel so 

far away from the world I’m in every day. An imperceptible yet crushing distance. A cultural distance, made of all those 

little differences between my country and yours, my lifestyle and yours, my traditions and yours, my language and yours.  

And it’s as scary as those 1125 kilometres. Sometimes it’s so terrifying that it makes me want to give up: “It’s too much”, 

I think, “I can’t handle it, I’m too far from home”. But then I remember the reason I came here in the first place: I wanted 

to face the distance, make my way through all of it while enjoying the ride.  

Every Dutch word I learn, every tradition I follow, every little change in my life is one step forward that reduces the 

distance. Every day, word by word, change by change, step by step, those 1125 kilometres of culture seem a little 

smaller and less scary. One wonderful day I’ll look back just to see that all the distance is now behind me, then I will be 

finally able to say: “I’m home”. 

         Francesco Callea 

 

Francesco is een uitwisselingsstudent die nu verblijft bij één van onze leerlingen. Hij is hier op een stage met Travel 

Active, een organisatie die soms leerlingen hier brengt, maar ook de mogelijkheid biedt aan Nederlandse leerlingen om 

in het buitenland te verblijven. De bedoeling is dat Francesco bij deze “host-family” blijft tot na de kerstvakantie. Echter, 

zijn verblijf in Nederland zal tot de zomervakantie duren. Mocht u de mogelijkheid hebben en het leuk vinden een 

Italiaanse uitwisselingsstudent te huisvesten voor het eerste half jaar van 2018, dan hoor ik dat graag. Als u meer 

informatie wilt, kan ik u ook in contact brengen met zijn huidige “familie”. Voordeel voor Francesco is dan dat hij ook bij 

ons op school kan blijven. 

 



 

 

 

 

Verkeerde jas meegenomen 

Begin oktober is door iemand waarschijnlijk een verkeerde jas (North Face maat M) 

meegenomen van het kledingrek.  Helaas is de jas nog niet terug. Wil degene die de jas per 

ongeluk aangetrokken heeft de jas terugbrengen bij de conciërge. Alvast bedankt!  

 

 

 

 

    

  VASTE ZAKEN     

  Ziek melden  

Ziekmeldingen tussen 7.45 en 8.30 uur. Voor leerlingen CLC a.u.b. bellen naar 010-4595959. 

Voor leerlingen CMC a.u.b. bellen naar 010-4595970. 

 

Beter melden 

De leerling neemt de eerste dag van terugkeer op school een briefje mee van de ouders waarin de periode van 

afwezigheid gemeld staat. Gelieve het briefje in te leveren bij de conciërge. 

 

Informatie 

www.comenius.nl/Lijstersingel. Inloggen in het ouderportaal. 

 

http://www.comenius.nl/Lijstersingel

