
 

 
 

Mededelingen voor de leerlingen van het Mencia Sandrode 
betreffende toetsweek 4 en einde schooljaar   
 
 
1. Laatste lesdag:  

Vrijdag 14 juni 
 
2. Het toetsrooster staat op de site www.sandrode.nl bij leerlingen. 

 
3. Regels tijdens de toetsweek 

- Alleen schrijfspullen, toegestane hulpmiddelen en een lees- of studieboek 
(van ander vak dan de toets van dat moment) op de bank. 
Tassen (inclusief mobieltje en geluidsdragers!) voor in het lokaal. 

- Te laat? Geen extra tijd! 
- Fraude? Werk gewoon af maken. Zie verder punt 4. 
- Proefwerken worden gemaakt op Mencia proefwerkpapier. 
- Zet op alles wat je inlevert je naam.  
- Controleer zorgvuldig dat je alles inlevert: je bent zelf verantwoordelijk voor 

het inleveren van het werk. 
- Je blijft in het lokaal tot de bel gaat. 
- In de pauzes tussen 1-2 en 3-4 mogen leerlingen van klas 1-2-3 het lokaal 

niet zonder toestemming van de aanwezige docent verlaten. Voor alle 
leerlingen geldt dat zij tot het einde van het proefwerkuur in het lokaal 
blijven. 

- Je mag geen hulpmiddelen, voor zover toegestaan, van anderen lenen. 
 

  

 TIP: Neem een boek mee, dan heb je wat om te lezen als je voor het einde 
         van het proefwerkuur klaar bent 

 
 

4. Fraude: Bij fraude wordt de leerling naar de betrokken afdelingsleider gestuurd. Na 
overleg met de afdelingsleider stelt de docent vervolgens het rapportcijfer vast.  

 
 
5. Inhaalproefwerken: Leerlingen die door ziekte of een andere geldige reden ` 
 proefwerken missen, laten zich vóóraf door hun ouders/verzorgers afmelden. 

Onmiddellijk bij terugkeer nemen zij contact op met de vakdocent voor het inhalen 
van de gemiste proefwerken. Het inhaalmoment is maandag 24 juni vanaf 9:20 uur in 
de mediatheek. 

 
6. Rapportcijfers worden niet bekend gemaakt. 
 
7. Inzien en ophalen proefwerken en vragen stellen door leerlingen donderdag 27 juni 

van 9.20 – 10.10 uur in de betreffende vaklokalen. 

http://www.sandrode.nl/


8. Gevonden voorwerpen: 
Op donderdag 27 juni kunnen gevonden voorwerpen nog worden opgehaald in 
de gymzaal. Wat overblijft gaat na deze dag naar een goed doel. 

 
9. Van leerlingen die niet bevorderd kunnen worden naar een hoger leerjaar van 

dezelfde afdeling worden de ouders/verzorgers hiervan op de vergaderdag 
telefonisch op de hoogte gebracht door de mentor, en wel tussen 16.00 en 18.00 
uur. De mentor zal dan ook afspreken wanneer en waar het rapport zal worden 
uitgereikt. 
 
Vergaderdata:   
maandag 1 juli:   klas 1 + AH2a 
dinsdag 2 juli:     M2 + klas 3 
 

10. Bevorderingsnormen: 
 De bevorderingsnormen staan op de website www.mencia.nl.  
 Op de website staan deze bij ABC -> Bevorderingsnormen. 
 
11. Inleveren boeken:  

Donderdag 4 juli volgens bijgevoegd rooster in lokaal 015. 
mavo 4 tussen 13.00 en 14.00 uur     (ook de kluissleutel). 
havo+ ath 3 tussen 13.00 en 14.00 uur     (ook de kluissleutel). 
mavo 3 tussen 14.00 en 14.30 uur.  
klas 2  tussen 14.30 en 15.00 uur. 
Klas 1  tussen 15.00 en 16.00 uur. 

 
Neem daarvoor de brief van Van Dijk Educatie mee. 

     
12. Uitreiken rapporten:  
  Vrijdag 5 juli om 9.30 uur. Indeling volgens onderstaand rooster:  

zkm1a lokaal 107 zkm2a lokaal 115 zm3a lokaal 010 

zmh1a lokaal 005 zm2b lokaal 008 zm3b lokaal 109 

zmh1b lokaal 108 zah2a lokaal 007 zah3a lokaal 111 

zhv1a lokaal 110         

 
 
13. Begin schooljaar 2019-2020:  

Vanaf 14 augustus is de school weer open, de lessen en introductie-activiteiten 

starten weer vanaf dinsdag 20 augustus. Meer informatie staat aan het einde 

van de vakantie op de website.  

http://www.mencia.nl/

