
Beste examenleerlingen van het GGCA, 
Gisteravond werd tijdens de toespraak van premier Rutte duidelijk wat we ’s middags al zagen 
aankomen, maar we waren blij verrast toen we hoorden dat jullie wel op school mogen komen. In 
deze mail informeer ik jullie over het programma zoals dat er in de twee weken na de kerstvakantie 
voor jullie zal uitzien. Jullie hebben direct na de kerstvakantie uitsluitend les op school en geen 
digitale lessen. 
 
SE week 
De SE week gaat door volgens planning en start op 11 januari. Via de examensecretaris ontvangen 
jullie meer informatie over de details. De week van 4 januari zal in het teken staan van de 
voorbereiding op de SE week. 
 
Basisrooster voor alle examenleerlingen van 4 t/m 8 januari 
Na de kerstvakantie zal het rooster er iets anders uitzien dan deze week. Aanstaande vrijdagmiddag 
staat het rooster voor na de kerstvakantie in Magister. De periodelessen starten net als deze week 
om 8.30 uur, maar eindigen om 9.15 uur. De vaklessen worden ingekort van 50 naar 30 minuten. Om 
uiterlijk 13 uur ben je klaar met je lessen. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 
 

ONLINE 
lesuur 

soort les start duur einde 

1 periode 08:30 00:45 09:15 

  pauze 09:15 00:15 09:30 

2 vakles 09:30 00:30 10:00 

3 vakles 10:00 00:30 10:30 

  pauze 10:30 00:15 10:45 

4 vakles 10:45 00:30 11:15 

5 vakles 11:15 00:30 11:45 

  pauze 11:45 00:15 12:00 

6 vakles 12:00 00:30 12:30 

7 vakles 12:30 00:30 13:00 

     

 
 
Ondersteuningslessen op maandag 4/1, dinsdag 5/1 en woensdag 6/1 
Op 4, 5 en 6 januari vinden ’s middags extra lessen voor de vakken wiskunde, scheikunde, Frans, 
Duits, biologie, natuurkunde, economie en muziek plaats op inschrijving. Je kunt je voor maximaal 3 
vakken inschrijven, maar als je je inschrijft voor geen, 1 of 2 vakken is dat ook mogelijk. Als je je 
inschrijft, ben je op ma, di en woe aanwezig voor een extra uur les in het betreffende vak. Dat 
betekent per vak waarvoor je je inschrijft dus drie extra uren ter voorbereiding op het SE. Als je je 
inschrijft verwachten we ook dat je daadwerkelijk alle uren aanwezig bent voor de vakken waarvoor 
je je hebt opgegeven. Informatie over de wijze waarop je je kan inschrijven volgt later deze week. Het 
kan zijn dat je door je docent wordt aangemeld voor de ondersteuningslessen. In dat geval ontvang 
je ook een rooster en word je verwacht. De lessen worden zoveel mogelijk door de eigen docent 
gegeven, maar het kan ook zijn dat je les krijgt van een andere docent. Ook kan het zijn dat havo en 
vwo groepen gecombineerd worden. Het rooster voor de ondersteuningslessen vraagt wat meer tijd, 
maar is in ieder geval klaar voor 4 januari. Schematisch ziet het rooster er dan zo uit:    
 
 



 soort les start duur einde 

1 periode 08:30 00:45 09:15 

  pauze 09:15 00:15 09:30 

2 vakles 09:30 00:30 10:00 

3 vakles 10:00 00:30 10:30 

  pauze 10:30 00:15 10:45 

4 vakles 10:45 00:30 11:15 

5 vakles 11:15 00:30 11:45 

  pauze 11:45 00:15 12:00 

6 vakles 12:00 00:30 12:30 

7 vakles 12:30 00:30 13:00 

  pauze 13:00 00:30 13:30 

8 
Bijles 
examenklassen 

13:30 01:00 14:30 

9 
Bijles 
examenklassen 

14:30 01:00 15:30 

10 
Bijles 
examenklassen 

15:30 01:00 16:30 

 
Bij aanmelding voor 1 vak zal er 1 les geplaatst worden op uur 8,9 of 10, bij aanmelding voor 2 
vakken worden 2 van de 3 lesuren ingeroosterd en bij aanmelding voor 3 vakken heb je op het 8e, 9e 
en 10e uur les. 
 
Donderdag 7/1 
Op donderdag 7/1 zijn alle examendocenten op school en is er een facultatieve (alleen als het voor 
jou nodig is) inloopdag. Dat betekent dat je een overzicht krijgt met in welk lokaal je welke docent 
kunt vinden en de tijd waarop hij/zij daar aanwezig is. Andersom kan een docent ook besluiten dat 
het voor jou nodig is en jou uitnodigen op school, we verwachten van je dat je dan komt. Je ontvangt 
bericht van je docent als deze dag voor jou dus niet helemaal facultatief is. Op 7/1 kan je ook naar 
school komen als je geen vragen hebt, maar het prettig vindt om stilletjes bij een van de docenten in 
een lokaal te gaan zitten om te leren voor de SE week. Houd er rekening mee dat er mogelijk wel 
leerlingen binnen komen met een vraag.  
 
Vrijdag 8/1 
Op vrijdag 8/1 is er ’s ochtends les volgens rooster en ’s middags zijn er geen lessen. Je kunt deze 
middag gebruiken ter voorbereiding op de SE week. 

 

Vragen? 
Als je algemene vragen hebt of er is iets onduidelijk, dan is je mentor je eerste aanspreekpunt. Als 
het nodig is kan je mentor je naar iemand anders doorverwijzen. Juist in deze tijd is het belangrijk dat 
we met elkaar in contact blijven en dat je het laat weten als je ergens tegenaan loopt. Vragen over 
een specifiek vak kan je aan je docent stellen via Magister berichten (zie bijlage), ’s middags hebben 
docenten de tijd om je bericht te beantwoorden. Neem geen contact op via What’s app of op andere 
wijze dan via Magister berichten. 
 



We verwachten dat we alle leerlingen met dit programma op school een goede voorbereiding bieden 
op de SE week en zien jullie heel graag na de kerstvakantie weer verschijnen op het GGCA. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fieke Otto-Ossenkoppele 
 
Conrector onderwijs 
Geert Groote College Amsterdam 
 
 


