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Bikkelen 
Het schooljaar komt alweer flink op stoom. Onze nieuwe leerlingen hebben hun plek al 
aardig gevonden. Leuk om te zien. 
We naderen al snel de eerste PARTweek. Voor de leerlingen van de bovenbouw extra 
spannend. Voor hen komen daarmee ook hun examentoetsen (PTA toetsen) snel dichtbij. 
Een leerling van de examenklas zei van de week tegen mij “Ik moet weer gaan bikkelen”. Hij 
keek er niet echt blij bij. 
Ik vind het zelf belangrijk om de (pre) examenkandidaten deze tip mee te geven. Iedere 
voldoende geeft je straks op het examen extra ruimte. Iedere onvoldoende moet je 
eigenlijk weer weg werken. Leerlingen die met een voldoende het examen in gaan ervaren 
echt minder spanning. Als vader weet ik dat zelfs ik er zelf rustiger van werd als de 
resultaten van mijn dochters goed waren. 
Dat vraag een serieuze aanpak. Een toets maken zonder te leren werkt niet. Vind je 
zelfstandig leren lastig? Bespreek het met je coach. 
 
Toch een paar tips (ik kan het niet laten): 
1. Maak een goede planning. Neem in die planning ook genoeg rustmomentjes op. 
2. Concentreer je. Zet de telefoon uit, zorg dat je een prettige leeromgeving hebt. 
3. Ga op tijd naar bed en stel dat feestje even uit tot na de PART. 
 
Succes met het bikkelen! 
 
Ferry Brokers, rector/bestuurder  
 
================================================================= 
 
Het maken van toetsen in de partweek met je laptop 
In de week van 17 oktober start de eerste Partweek van dit schooljaar.  
Bij het maken van toetsen in deze week maken sommige leerlingen gebruik van bijzondere 
faciliteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het maken van toetsen met gebruik van een 
laptop of het gebruik van de voorleesfunctie. 

Als leerlingen recht hebben op deze faciliteit en dus toetsen maken op hun de laptop dan 
worden deze toetsen voor de leerlingen door onze docenten digitaal aangeleverd.  
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Dat gaan we nu doen via Exam.net. De software van Exam.net zorgt dat we een beveiligde 
toetsomgeving creëren. 
Deze leerlingen leveren dus geen usb-sticks meer aan bij de docenten zoals we voorheen 
deden. 
Belangrijk! Zorg voor de laatste versie van de update van je device en zorg dat je laptop 
van tevoren goed is opgeladen!  
Leerlingen die gebruik maken van de voorleesfunctie moeten zelf ‘oortjes’ meenemen. 
Succes allemaal in de Partweek. 
 
Erwin Dernison, afdelingsmanager mavo 
 
================================================================= 
 
Stoptober: Samen stoppen met roken!  
Wellicht heeft u het al vernomen: deze maand is 
het Stoptober.  
Stoptober biedt mensen de mogelijkheid om in 
oktober 28 dagen te stoppen met roken met 
behulp van allerlei ondersteuning o.a. via de 
app. Het ‘geheim’ van Stoptober zit hem in de 
positieve aanpak en de ondersteuning. De 
afgelopen jaren hebben meer dan 400.000 rokers 
met elkaar bewezen dat Stoptober werkt.  
Bijna de helft van de deelnemers is drie maanden later nog steeds gestopt. Een goed 
resultaat want elke dag niet roken telt! Mooi toch? 
Voor sommige ouders wellicht ook een goed gespreksonderwerp met uw kind. 
Kijk voor meer informatie: http://www.stoptober.nl  

Petra Vierhout, docent  

================================================================= 
 
Mijn laatste BreulBerichten 
Na ruim 14 jaar op De Breul te hebben gewerkt, neem ik afscheid 
met een lach en een traan. In al die jaren heb ik er met veel 
plezier gewerkt en was het interessant en leerzaam.  
Heb met ouders en leerlingen vooral gecommuniceerd via deze 
BreulBerichten en Update corona, maar ook per mail en telefoon. 
Ook van hen heb ik veel geleerd vooral tijdens de coronatijd. 
Met een koffer vol ervaring ga ik met heel veel zin de nieuwe 
uitdaging aan op het bestuursbureau van WereldKidz. 
Ouders, leerlingen en collega’s, bedankt voor alles en ik wens 
jullie allemaal veel geluk, liefde en gezondheid toe.  
 
En tot slot wens ik mijn opvolger Joost Hoving heel veel succes toe; hij start maandag a.s. 
Volgende week zal hij zich in deze BreulBerichten even voorstellen. 
 
Willy Traa, bestuurssecretaresse 

http://www.stoptober.nl/
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================================================================= 
 
Website studeren in Amerika  
Afgelopen jaar heb ik een website gemaakt over mijn ervaring met tennissen en studeren 
in Amerika. Ik kreeg veel vragen van middelbare scholieren over mijn ervaring. Daarom heb 
ik een website in elkaar gezet om ze enthousiast te maken en te helpen in het proces. Het is 
voor mij zo'n gave ervaring en ik zou graag andere leerlingen willen helpen. Ik heb heel 
goed Engels geleerd, een hele andere cultuur meegemaakt, sportief bezig geweest en ik 
weet nu zeker wat ik in Nederland wil studeren.  
https://voskuilbrechtje.wixsite.com/sporteninamerika 
  
Brechtje Voskuil (oud-leerling van onze school) 
 
================================================================= 
 
Volgende BreulBerichten 
De volgende BreulBerichten is op donderdag 6 oktober 2022. 

 

https://voskuilbrechtje/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwixsite.com%2Fsporteninamerika&data=05%7C01%7Cf.brokers%40de-breul.nl%7C6611499f9f484479cc4408da9c81b0b9%7Cbf6cadce024c4f569cdf58898d6ff1e9%7C0%7C0%7C637994378074299070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Mv%2Fcs1GnjZcwgh%2B%2BuH0XGVTMtUIHldwJ19hSv7kFBcc%3D&reserved=0

