
JORDANNIEUWSFLITS 

vrijdag 27 maart 2020 

 

Vandaag een nieuwsflits met belangrijke informatie over het rooster van de komende tijd en een reminder 
voor eindexamenleerlingen. 

De schoolleiding 
 

Laatste lesweek pensum 3 
Komende week is de laatste lesweek van pensum 3. Die week ziet er voor leerlingen hetzelfde uit als de af-
gelopen week. Per vak is minimaal een zoomles per week ingeroosterd. Daarnaast worden zoomkeuzes aange-
boden. Met ingang van volgende week is  aanwezigheid in de zoomles verplicht. Vrijdag 3 april is de peildatum 
van pensum 3. 
 

Eerste lesweken pensum 4 
Voor de periode van 6 april tot en met 21 april (op 22 april begint de tulpvakantie) werken we opnieuw met 
een rooster van minimaal een ingeroosterde zoomles per vak, aangevuld met zoomkeuzes. Het verschil met 
het rooster van pensum 3 is nu dat er op dinsdag geen zoomlessen zijn. Die dinsdag gebruiken we voor leer-
lingvergaderingen. Leerlingen krijgen dus een verslag over pensum 3.  Ook de eindexamenleerlingen krijgen 
wekelijks een zoomles per vak, ter voorbereiding op hun herkansingen.   
 

Daarna 40-minutenlessen 
Na afloop van de Tulpvakantie op 6 mei stappen we over op een rooster van 40-minutenlessen. Vanaf dat mo-
ment volgen leerlingen weer alle lessen.  Er vallen geen lessen meer uit (al duren de lessen wel korter). Op die 
manier zijn er meer contactmomenten met de docent.   
 

Eindexamenleerling: check Magister 
Verzoek aan alle eindexamenleerlingen: controleer je PTA-cijfers in Magister. Staan al je cijfers er goed in? Zo 
niet, neem contact op met de desbetreffende docent. Kom je er niet uit, mail dan je coördinator. Denk ook aan 
je handelingsdelen en Praktische Opdrachten Moet je nog een montessori- of AEL-verslag inleveren of een PO 
afronden? Doe dat zo snel mogelijk Tenzij anders vermeld in het PTA is de peildatum (3 april) de deadline.  De 
deadline voor het aanvragen van herkansingen is 16 april. 
 
Mediatheek 
Heb je een boek uit de mediatheek nodig? De mediatheek stuurt het je (indien echt nodig) toe. Daarvoor gel-
den wel een paar regels:  

 1 boek per taal en niveau; 

 heb je al 3 of meer Jordanboeken thuis en wil je toch reserveren, stuur dan eerst je boeken retour aan: 
Jordan-Montessori Lyceum Utrecht, Postbus 442, 3700 AK Zeist; 

 mail voor het reserveren van boeken naar: mediatheek@jordanmlu.nl  (pas op: dit is een ander mail-
adres dan eerder gemeld); 

 elke schooldag wordt de mail gecheckt en worden boeken verzonden; 

 je krijgt een bevestiging zodra de boeken opgestuurd zijn. 
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