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Afgelopen vrijdag was de diploma-uitreiking voor
leerlingen van klas 4. Er heerste een euforische
stemming. Dit jaar is maar liefst 94% van onze
leerlingen geslaagd! Het hoogst behaalde
percentage sinds zes jaar. Wij zijn daar
ongelooflijk trots op: alle lof voor onze leerlingen
en docenten! We gaan met zijn allen hard ons
best doen om deze lijn vast te houden.

Vorige week was ook de laatste SE/toetsweek
van dit schooljaar. Een spannende week waarin
de laatste cijfers van dit jaar worden gehaald en

waar menig leerling nog een eindsprint doet naar een goede afsluiting van
het jaar. Op donderdag 4 juli en vrijdag 5 juli zullen de
overgangsvergaderingen plaatsvinden en zal er bekend zijn welke
leerlingen over zijn naar het volgende leerjaar. De overgangsnormen kunt u
nalezen op onze website onder het kopje ‘Downloads’.

Deze week hebben we projectweek tot en met de woensdag. Er staan
allerlei leuke activiteiten op het programma. Hier heeft u al eerder bericht
over ontvangen.

Helaas nemen we dit schooljaar ook afscheid van twee collega’s. Beiden uit
de sectie Nederlands: Ethel van Rossum en Zakaria Khalfi. Wij wensen hen
het beste en veel succes met hun verdere loopbaan. In de eerste
nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar, zal ik de nieuwe collega’s aan jullie
voorstellen.

Wij wensen iedereen succes met de laatste loodjes en een heel goede
zomervakantie! Geniet ervan!

 

Graag zien wij alle leerlingen weer terug op dinsdag 27 augustus voor het
schooljaar 2019-2020.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mattie Smits-Jansen

Directeur HBM



SCHOOLVAKANTIES

Geslaagd!

Namens het hele team
feliciteren wij alle geslaagden
van dit jaar! 

Vakantiedata

2019/2020
De zomervakantie moet nog
beginnen, maar als u
benieuwd bent naar de vrije
dagen van de leerlingen voor
volgend schooljaar volg dan
onderstaande button. 

Magister app

Op de hoogte
blijven
Magister app

De meeste ouders en
verzorgers zijn van de
Magister app op de hoogte en

loggen ook regelmatig in. Mocht u toch meer uitleg willen over alle
mogelijkheden van deze app kunt u naar:

 MAGISTER DEMO 
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Download Magister app
IPhone

Download Magister app
Android

Klas 1 Klas 2 Klas 3

Hier kunt u een korte demo vinden. In de demo staan de belangrijkste
punten waar de leerlingen en ouders/verzorgers mee te maken krijgen:
roosterzaken, ziek melden, studiewijzers, cijferoverzichten en het
inschrijven voor de ouderavonden. 

Projectweek

Leerjaar 1, 2, 3
Hieronder het programma van de
projectdagen per leerjaar. 

Laatste loodjes

Belangrijke data
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1 t/m 3 juli Projectdagen > Klas
1, 2, 3

1 juli Inhalen toetsen > Klas 1, 2, 3

2 juli Sluiting herkansingsaanvraag > Klas 3

3 juli Herkansingen > Klas 3

4 en 5 juli Overgangsvergaderingen 

4 juli Leerlingen die het niet hebben gehaald worden gebeld > Klas 2 na
11.00 uur > Klas 3 na 13.30 uur

5 juli Leerlingen die het niet hebben gehaald worden gebeld > Klas 1 na
12.00 uur

8 juli Stapdag > Klas 1,2, 3

10 juli Boeken inleveren > Bericht via Iddink > Klas 1, 2, 3, 4

11 juli Revisievergadering
+ rapport ophalen > Klas 1, 2, 3 om 11.30 uur

 

Zie ook de agenda voor dit overzicht.

Introductiedagen schooljaar 2019/2020

Programma
Hieronder een overzicht van wat
er gaat gebeuren aan het begin
van volgend schooljaar. 
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Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4

BEKIJK AGENDA

Medezeggenschapsraad en Ouderraad

Ouders gezocht!
Voor in de
medezeggenschapsraad en de
ouderraad van de school zijn er
plekken vrij gekomen. Mocht je
interesse hebben om hier aan
deel te nemen geef je dan met
een korte motivatie op bij de heer
S. Boschma

S.Boschma@dehbm.nl

 

Agenda

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus
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administratie@dehbm.nl 023 - 528 23 80

Met vriendelijke groet,

Mattie Smits-Jansen Directeur HBM

HBM
Adres: Koediefslaan73
Postcode: 2101 BT Heemstede
Telefoon: 023 - 528 23 80
E-mail:  administratie@dehbm.nl
Bank: NL02INGB0003969224 
t.n.v. HBM

 

Info:
CUP
Mijn HBM
Magister
Downloads

Volg ons op Social media!

 

U ontvangt deze e-mail omdat u de ouder/verzorger bent van een leerling van de HBM. 
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?

 

UITSCHRIJVEN
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