
Beste ouders, verzorgers,  

U heeft ongetwijfeld gehoord over de persconferentie van gisteravond. 
De scholen voor voortgezet onderwijs blijven gesloten tot 1 juni. Het Montessori Lyceum Oostpoort 
blijft dus ook gesloten. De lessen zullen via de computer gegeven blijven worden. 
 

Wat betekent dit tot 1 juni en wat is de route tot het diploma? 

Nu is het eerst even vakantie, van 23 april t/m 5 mei. Op 6, 7 en 8 mei begint de lesdag ‘gewoon’ om 

09.20 uur op afstand met de mentor, zoals nu. Daarna moeten de leerlingen deze dagen gewoon 

thuis doorwerken. Alle leerlingen worden op dit digitale moment met de mentor verwacht.  

De leraren vergaderen 6,7 en 8 mei vanaf 11.00 uur over alle leerlingen. Alle examenleerlingen 

weten wat ze nog te doen hebben. In de week van 11 mei starten de herkansingen van de laatste SE-

week. De leerlingen kunnen zich daar via Magister voor inschrijven tot en met 3 mei.  

In de bijlage kunt u de planning zien wanneer voor welk vak de herkansingen zijn en wat de planning 

is tot en met de examenuitslag. Het zijn voor de leerlingen de laatste loodjes en die zijn meestal het 

zwaarst. We kunnen het helaas niet mooier maken voor ze maar als we als school en ouders om de 

leerling blijven staan bereiken we het beste resultaat met elkaar. Voor de goede orde, de RV-toets is 

de resultaatverbeterende toets. U kunt het zien als een soort herexamen.  

Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met de mentor of met de teamleider. U kunt de 
contactgegevens onderaan deze brief terugvinden. Iedere woensdag tussen 13.00 uur en 14.00 uur 
zullen de teamleiders online een vragenuurtje houden. U kunt via Teams deelnemen en eventuele 
vragen stellen.  
 
Voor nu wens ik iedereen een hele goede meivakantie in goede gezondheid.   
Heel veel succes en wijsheid gewenst! 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Sander Jacobs, 
Directeur  
 

 

 

Contactgegevens Teamleiders: 

Bart Steur; teamleider MAVO, Techniek en S30/31/32/33 b.steur@msa.nl 06-10946328 
Manon de Wit; teamleider Z&W, E&O en VMS richtingen m.wit@msa.nl   06-28321262 

mailto:b.steur@msa.nl
mailto:m.wit@msa.nl


Tijdschema laatste weken 4e klassen 
     

Mei     

     

1 vrijdag Mei-vakantie   

2 zaterdag Mei-vakantie   

3 zondag Mei-vakantie   

4 maandag Mei-vakantie   

5 dinsdag Mei-vakantie   

6 woensdag    

7 donderdag    

8 vrijdag    

9 zaterdag    

10 zondag    

11 maandag Herkansing Economie  

12 dinsdag Herkansing Wiskunde Middag: herkansing keuzevakken 

13 woensdag Herkansing Frans & Spaans Middag: herkansing keuzevakken 

14 donderdag Herkansing NASK1 Middag: herkansing keuzevakken 

15 vrijdag Herkansing Biologie Middag: herkansing keuzevakken 

16 zaterdag    

17 zondag    

18 maandag Herkansing  Middag: Herkansing profielvakken 

19 dinsdag Herkansing  Middag: Herkansing profielvakken 

20 woensdag Herkansing  Middag: Herkansing profielvakken 

21 donderdag Hemelvaartsdag 

22 vrijdag vrije dag 

23 zaterdag    

24 zondag    

25 maandag    

26 dinsdag Indien nodig: Inhalen herkansingen (ziekte-gevallen) 

27 woensdag    

28 donderdag    

29 vrijdag Leerlingen tekenen eind-cijferlijsten, opgeven rv-toets 



30 zaterdag    

31 zondag    

     

Juni     

     

1 maandag Tweede pinksterdag   

2 dinsdag    

3 woensdag Deadline afronden SE's, inclusief herkansingen PTA 

4 donderdag Vaststellen examen uitslag!!!! Leerlingen worden gebeld! 

5 vrijdag RV-toetsen AVO vakken   

6 zaterdag    

7 zondag    

8 maandag RV-toetsen AVO vakken   

9 dinsdag RV-toetsen AVO vakken   

10 woensdag RV-toetsen AVO vakken   

11 donderdag    

12 vrijdag    

13 zaterdag    

14 zondag    

15 maandag RV-toetsen profielvakken   

16 dinsdag RV-toetsen profielvakken   

17 woensdag RV-toetsen profielvakken   

18 donderdag RV-toetsen profielvakken   

19 vrijdag RV-toetsen profielvakken   

20 zaterdag    

21 zondag    

22 maandag    

23 dinsdag    

24 woensdag Deadline inleveren cijfers RV-toets 

25 donderdag    

26 vrijdag Examencommissie vaststelling geslaagd/gezakt definitief 

 


