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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen uit 6V die IB volgen  
 

 

 

 

 

Datum:   10 mei 2019 

Kenmerk: 18190318/STB 

Betreft:  Afname IB examens Paper 1 en Paper 2 in mei 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Inmiddels zijn de examens in volle gang en staan ook de IB examens en de quarantaine voor 

de deur. Daarom stuur ik hierbij, volgens afspraak, een brief om de belangrijkste zaken nog 

even op een rijtje te zetten. Daarnaast stuur ik het schema met alle tijdstippen, activiteiten, 

examens en mogelijkheden tot examentraining. 

 

Brengen en ophalen 

Op donderdag 16 mei, vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei draagt één van de ouders de 

leerling en de telefoon van de leerling om 08.30 uur bij de balie over aan mij of meneer De 

Jong. 

Op donderdag 16 mei om 16.30 uur en op vrijdag 17 mei om 20.30 uur draag ik de leerling 

en de telefoon van de leerling over aan één van de ouders. 

 

Meebrengen 

De lyceoruimte in de kelder is de quarantaine ruimte. Voordeel is dat het eigenlijk twee 

ruimtes ineen zijn, waardoor we relatief eenvoudig een ruimte voor ontspanning en een 

ruimte waarin gewerkt kan worden, creëren.  

Voor de nodige ontspanning vragen we je om zelf dingen mee te brengen. Denk aan: 

spelletjes, een goed boek, een playstation, etc. Neem bovendien sportkleding mee als je wilt 

deelnemen aan de sportactiviteit. 

Natuurlijk moet je ook materiaal meebrengen dat je nodig hebt om je voor te bereiden op je 

examens. In de lyceoruimte staat een printer. We kunnen dus terplekke proefexamens en 

dergelijke voor je uitprinten. 

Op diverse momenten verzorgen we examentrainingen. In het meegezonden schema zie je 

welke examentrainingen je wanneer kunt volgen. 
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Lunch en diner 

Op de donderdagmiddag verzorgt de school een lunch en op vrijdagavond het diner. Van 

leerlingen heb ik begrepen dat er ouders zijn die eventueel de lunch op de vrijdag zouden 

willen verzorgen. Dat zou echt heel fijn zijn! Als zij zich via de mail bij mij melden, dan zal ik 

met hen afspraken maken.  

Mochten er naar aanleiding van dit schrijven, of het schema,  nog vragen zijn, neemt u dan 

gerust contact met mij op.  

Vriendelijke groet, 

 

Mede namens Mike de Jong, onze IB coördinator 

 

 

Brenda Stam 

Teamleider 23456 vwo 

Head of the Bilingual Department 

b.stam@schoter.nl  

0614598414 
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