School voor onderbouw vmbo, mavo, havo, atheneum,
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Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Een kort nieuwsbericht deze keer met een aantal mededelingen in aanloop naar de laatste weken van dit
bijzonder schooljaar. Eind volgende week volgt een nieuw bericht. We hopen dan ook meer informatie te
hebben over hoe we volgend jaar ons onderwijs kunnen vormgeven.
Komende week
Aankomende week hebben wij de bevorderingsvergaderingen op het programma staan. Aansluitend worden
de definitieve plaatsingsadviezen door de mentor met u gecommuniceerd. Voor sommigen is het al duidelijk
hoe het volgend jaar zal gaan, voor anderen is dit echt nog een spannend moment in een verder ook al
bijzondere tijd. Een deel van de leerlingen is op deze dagen lesvrij. Een ander deel is op school om
opdrachten af te ronden. Hierover zijn individuele afspraken gemaakt.
Daarna staan vanaf donderdag voor leerlingen de sportactiviteiten op het programma:
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag

25 juni
26 juni
29 juni
30 juni

Team atheneum
Team basis/kader
Team kader/mavo
Team havo

Specifieke informatie over de gang van zaken ontvangen de leerlingen nog.
Jaarafsluiting met de mentor
In de komende twee weken zullen de leerlingen samen met de mentor het jaar afsluiten. Tijdens dit moment
ontvangen de leerlingen ook het overgangsdossier en de cijferlijst tot
16 maart 2020. Daarnaast wordt dit dossier met daarin een inventarisatie van de stand van zaken voor de
verschillende vakken ook in ons leerlingvolgsysteem opgenomen, zodat onze leerlingen volgend jaar een
goede start kunnen maken.
Geen boekeninname
De lesboeken die leerlingen dit jaar gebruikt hebben, zullen volgend jaar niet opnieuw worden gebruikt.
Leerlingen mogen deze houden zodat zij later bij de voorbereiding op examens er nog eens onderwerpen in
terug kunnen zoeken. Wil je dat niet? Dan kan het boek gerecycled worden door het in te leveren bij het oud
papier.
Op school vindt dit jaar geen boekeninname plaats.
Enquête
Vanmorgen is aan alle ouders/verzorgers een uitnodiging gestuurd voor een korte digitale enquête over het
onderwijs op afstand. Afzender van de enquête is de VO-Spiegel. Hebt u de enquête niet in uw mailbox? Kijk
dan eens in de ongewenste mail (spambox). Vriendelijk verzoek de enquête uiterlijk dinsdag in te vullen. De
resultaten nemen wij dan mee in de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar.
Ouderraad
De ouderraad van het Stormink heeft dringend nieuwe leden nodig! Van de huidige 4 leden stoppen er 3
omdat hun kind het Stormink verlaat. Praat samen met andere ouders mee met de directie en teamleiders van
het Stormink om zo het onderwijs op het Stormink nog beter te maken. Wilt u meer weten of u aanmelden?
Kijk dan op de website. Daar vindt u ook alle contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding
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