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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de basisleerlingen in het tweede leerjaar  
 
 
 
Haarlem, 18 januari 2022 
 
Betreft: Spaarne Week 24 t/m 28 januari 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op maandag 24 januari start de tweede Spaarne Week van dit schooljaar. In deze week zullen in 
de tweede klassen toetsen worden afgenomen, worden er lessen gegeven over ‘leren leren’ en 
staat er een project over burgerschap gepland. Het rooster/tijdschema zal per klas in Magister 
geplaatst worden. 
 
Het schema voor de toetsen vindt u op de volgende pagina. De mentor en vakdocenten zullen dit 
verder met de leerlingen bespreken en voorbereiden.  
 
Op woensdag, donderdag en vrijdag vindt er een project plaats in het kader van burgerschap en 
talentontwikkeling. Dit project wordt geleid door Masterpiece en Move en we werken hierin ook 
samen met onze afdeling van de ISK. Meer informatie over de organisatie is te vinden op 
www.masterpeace.org. 
 
Van scholen wordt verwacht dat zij door middel van burgerschapsonderwijs leerlingen leren over 
de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Het gaat daarbij om het bevorderen van 
basiswaarden en sociale en maatschappelijke competenties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leren 
debatteren, vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, 
verdraagzaamheid, autonomie, verantwoordelijkheidsbesef, omgaan met mensen die anders 
denken en je eigen mening vormen.  
 
In het project in de Spaarne Week ontdekken de leerlingen hun eigen talenten en bedenken hoe 
ze die talenten kunnen inzetten binnen een zelfbedachte actie voor hun omgeving. Dit doen de 
leerlingen middels verschillende activiteiten en een creatieve workshop. Leerlingen voeren daarna 
een zelfbedachte actie uit, waarmee ze iets goeds doen voor een ander. 
 
We denken dat we op deze manier een leuke, leerzame week kunnen aanbieden, binnen de 
richtlijnen van de coronamaatregelen. 
 
Wij gaan ervan uit dat u zo voldoende op de hoogte bent. Mochten er vragen zijn, neem dan 
gerust contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van de tweede klassen 
 
mevrouw L. Kroon 
coördinator onderbouw 
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Dag Vak Leerstof 
Maandag 24 januari Biologie Thema: Voeding en vertering + 

Verbranding en ademhaling 
 Rekenen Hoofdstuk 16 – Figuren 

Hoofdstuk 17 - Breuken basis 
Hoofdstuk 21 - Metriek stelsel 

 
Dinsdag 25 januari Wiskunde Voortgangstoets  

Hoofdstuk 1, 4, 7 en 8 
 Herkansing P2 Leerlingen hebben met de mentor 

afgesproken welke toets uit periode 
2 ze gaan herkansen.  
(Indien de leerling geen herkansing 
heeft, is de leerling op dit uur vrij.) 

 
Woensdag 26 januari Engels Unit 3: Grammatica, zinnen en 

woorden 
 
OPMERKINGEN:  
Voor de goede gang van zaken tijdens de toetsweek gelden de volgende regels 
voor de leerlingen: 
 

- Je bent op tijd (5 minuten voor aanvang) in het lokaal. 
- Je hebt de juiste spullen mee en legt dit direct klaar.  
- Je neemt je eigen spullen mee (er worden GÉÉN spullen aan elkaar 

uitgeleend). 
- Je mag niet eerder weg, dus neem een leesboek en/of leerwerk voor de 

volgende proefwerken mee. 
- Telefoon of iPad worden niet gebruikt (ook niet als je al klaar bent). 
- Je maakt in de pauze gebruik van het toilet. 
- De docent bepaalt wanneer je het lokaal verlaat. 
- Werk rustig en zorg dat anderen ook rustig kunnen werken. 

 

Wat heb je zeker nodig: 
- Een werkende rekenmachine 
- Geodriehoek 
- Passer 
- 3 Kleurpotloden 
- 2 Blauw of zwart schrijvende pennen 
 

Let op: Je mag niet met een potlood of rode pen schrijven en geen 
Tipp-ex gebruiken. 
 
SUCCES!! 
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