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11‐3 t/m 15‐3
11‐3 t/m 15‐3
11‐3 t/m 15‐3
12‐3
14‐3
15‐3
18‐3 t/m 19‐4
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Omschrijving
Leefwereld Bindelmeer Revue
Volleybalsportdag
Scholenmarkt
Toetsweek
SE‐2 Maatschappijleer
Rekentoets
Ouderen verwenmiddag Z&W
Volleybalsportdag
Volleybalsportdag
‘Liefde is…’
SE‐4
POP / Map / Reflectie / Herkansing
SE‐3 KZV
Inhaalmiddag toetsweek
Bezoek The Finals
Inschrijven Topscore periode 2
Volleybalsportdag
Schoolfeest
Definitieve profielkeuze
Uitreiking voorlopige cijfers SE‐4
Inleveren herkansingsformulieren
Rapportuitreiking
Herkansing profielen SE‐4
Herkansing SE‐4
Uitreiken definitieve cijferlijst SE‐1
t/m 4 en het tekenen van de
akkoordverklaring
Praktijkexamens BB en KB
Theatervoorstelling Aya met Black
Memories

Welkom!

Volleybalsportdagen en Topscore

Geachte ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van
het Bindelmeer College. Welkom bij deze, al weer,
tweede online ouderinfo. In deze info houden wij u
op de hoogte van de zaken die bij ons op school
spelen.

Het Bindelmeer College is een sportieve school. Naast
de gymlessen, de voetbalklas en dansklas en de na‐
schoolse sportactiviteiten van Topscore hebben we
ook een aantal spordagen per jaar. In februari en
maart zijn er per leerjaar Volleybalsportdagen.
Ook begint er in april weer een nieuwe periode van
Topscore. De leerlingen kunnen zich in de periode van
25 maart t/m 29 maart hiervoor inschrijven.
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Klas 4: aanloop naar de Examens

Terugblik tot de voorjaarsvakantie

De komende periode staat voor klas 4 helemaal in het
teken van (de voorbereidingen tot) de examens. In
maart en april zijn de laatste schoolexamens, waarna
vanaf 15 april de praktijkexamens voor BB en KB
beginnen. Een spannende periode waarbij we alle
leerlingen heel veel succes wensen.

We vinden het ook leuk om terug te blikken op de
afgelopen periode waarin er veel leuke dingen zijn
gebeurd:

Gelukkig is er tussendoor ook nog tijd voor wat meer
ontspannende zaken. Zo houden de leerlingen van
het profiel Z&W op 12 maart de jaarlijkse ouderen
verwenmiddag.

Klas 3: profielkeuze
De leerlingen uit klas 3 kiezen de komende periode
hun profiel voor volgend schooljaar.

Toetsweek en rapportuitreking
Voor de klassen 1 t/m 3 staat de komende periode
vooral in het teken van de toetsweek. Deze is van 11
t/m 15 maart. Op de laatste pagina’s van deze
ouderinfo vindt u de roosters voor de toetsweek.
De huidige lesperiode wordt afgesloten met de
rapportuitreiking op woensdag 3 april.

Snuffelstage Kookklas
Op dinsdag 5 februari hebben de
eerstejaars leerlingen van de kookklas een
snuffelstage gelopen bij World of Food. De leerlingen
werden verdeeld over de verschillende foodstand en
hebben 2,5 uur lang meegekeken en meegeholpen.
Waar de leerlingen in het begin nog een beetje
zenuwachtig waren, zag je ze gedurende de
snuffelstage steeds meer initiatief tonen en werd er
steeds meer gelachen. Bij het afscheid nemen bleek
dat zowel de leerlingen als de foodstand eigenaren
het voor herhaling vatbaar vonden. Het was een zeer
geslaagde middag waarbij de leerlingen de kans
hebben gekregen om in hun eigen buurt
praktijkervaring op te doen. We kijken uit naar nog
meer samenwerking met World of Food.

Schoolfeest
Vrijdag 29 maart is het weer zo ver: het Bindelmeer
Schoolfeest! Het thema dit jaar is Glow in the Dark.
De muziekale deuntjes worden verzorgd door DJ
Quinteren. Hij draaide ook op het Kerstfeest van
leerjaar 3 en 4. Het schoolfeest is van 20 – 24 uur en
een kaartje kost € 3,‐.
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Posteractie

Future Leaders
Dinsdag 5 februari hebben wij voor het eerst in het
bestaan van het Bindelmeer College een constructief
overleg gehad met de future leaders van de
onderbouw. Leerlingen van de onderbouw hebben de
mogelijkheid gehad om met de schoolleiding te
praten over punten die goed gaan op onze school en
punten die beter zouden kunnen. Op deze manier
proberen wij een school te realiseren die van onze
leerlingen en voor onze leerlingen is.

Van 4 t/m 15 maart kunnen de leerlingen van de
basisschool zich weer bij ons aanmelden. Om de
kinderen uit groep 8 enthousiast te maken voor onze
school, zijn we al een aantal weken aan het
promoten. Ook de leerlingen uit klas 1 hebben ons
hier bij geholpen. De kinderen hebben allemaal
posters en folders verspreid. De drie leerlingen die de
meeste posters en folders hebben verspreid hebben
hiervoor een mooie prijs gewonnen. Wij willen alle
leerlingen bedanken voor hun geweldige inzet!

Leerlingen kunnen een waardevolle feedback geven
over het leerproces en alle activiteiten daaromheen.
Wij willen leerlingen hiermee alvast kennis laten
maken met de beginselen van democratisch en actief
burgerschap. Tevens willen wij het signaal aan
leerlingen geven dat de leerlingen binnen de school
gehoord worden en hun mening en visie meetelt.
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Projectweek Young Impact
In de week van 11 februari 2019 hebben de leerlingen
van het Bindelmeer College het heft in eigen handen
genomen. Zij hebben hun eigen sterke punten ingezet
om problemen aan te pakken die ze zien in hun
omgeving. Ze werden daarbij geholpen door Young
Impact, een initiatief dat jongeren stimuleert om
talenten te ontwikkelen en daarmee in actie te
komen voor iets wat zij belangrijk vinden.
Deze acties worden ‘challenges’ genoemd en
daarmee hebben de leerlingen een directe positieve
impact gemaakt op een ander. Denk aan een high‐tea
voor eenzame ouderen, een sporttoernooi voor
kansarme kinderen of een opruimactie in de stad.

Vakmanschapsroute
Vanaf volgend schooljaar gaat het Bindelmeer
College, in samenwerking met het ROC van
Amsterdam, de zogenaamde vakmanschapsroute
voor de leerlingen met een vmbo‐basis advies
aanbieden.
Daarmee kunnen deze leerlingen in één keer op onze
school het MBO niveau 2 diploma behalen. Dat geeft
hen tevens recht om door te stromen naar niveau 3
en soms zelfs niveau 4 van het MBO. Wetende dat
veel leerlingen moeite hebben met de overstap naar
het MBO, zijn wij zeer verheugd dat wij deze nieuwe
route aan kunnen gaan bieden aan onze leerlingen.
U ontvangt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor
de voorlichtingsavonden die wij zullen organiseren,
zodat u straks goed op de hoogte bent van wat dit
betekent voor u en uw kind.
Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt u die
natuurlijk al stellen aan de mentor van uw kind of de
desbetreffende teamleider.
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Toetsrooster leerjaar 1
tijd
09.15 u
09.30 u

maandag 11 maart
dinsdag 12 maart
woensdag 13 maart
donderdag 14 maart
vrijdag 15 maart
begeleidings/mentoruur begeleidings/mentoruur begeleidings/mentoruur begeleidings/mentoruur begeleidings/mentoruur
Toets rekenen
Toets wiskunde
Toets Nederlands
Toets Engels
Toets M&M

10.45 u

pauze
leren + portfolio + 1 op
1
einde

11.15 u
12.00 u

pauze
leren + portfolio + 1 op
1
einde

pauze
leren + portfolio + 1 op
1
einde

pauze
einde
leren + portfolio + 1 op
1
einde

Toetsrooster leerjaar 2 en 3
tijd
09.15 u
09.30 u

10.45 u
11.15 u
12.30 u
13.30 u
11.15 u
14.00 u

maandag 11 maart
begeleidings/mentoruur
Toets Bio/verz

dinsdag 12 maart
begeleidings/mentoruur
Toets Wiskunde

woensdag 13 maart
begeleidings/mentoruur
Toets Nederlands

klassen 2 en 3
pauze
Inhalen SE‐1
Leefwereld Klas 3
klas 3
einde

klassen 2 en 3
einde

klassen 2 en 3
pauze
Toets Economie
klas 2 en 3
einde

donderdag 14 maart
vrijdag 15 maart
begeleidings/mentoruur begeleidings/mentoruur
Toets Engels
toets M&M
MA1
klas
klassen 2 en 3
klas 2
3
pauze
einde
Toets nask
klas 3TL
einde

Volleybal toernooi 3de
klassen 3 A,B,C,D,E,

Volleybal toernooi 3de
Klassen 3 F,G,H,J,T
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