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Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, 
 
Vandaag is de uitslag bekend geworden van het tweede tijdvak van het centraal 
eindexamen. 
 
We zijn blij met de scores en feliciteren de leerlingen die nu ook geslaagd zijn. 
 
De slagingspercentages zijn: 
Mavo 85,3 % 
Havo 86,4 % 
Vwo 88,7 % 
 
Graag wensen we de leerlingen die in het derde tijdvak (van 6 tot en met 9 juli) nog een 
herexamen doen, veel sterkte. En nog meer de leerlingen die definitief zijn afgewezen in dit 
jaar! 
 
 
Vaccinatie jongeren 
 
Het is vast al bekend: jongeren vanaf het geboortejaar 2004 kunnen met ingang van 
vandaag, 2 juli, een afspraak maken voor een vaccinatie. De minister heeft daarover een 
besluit genomen op 30 juni. 
 
Nadere informatie is te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl//coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/kinderen-
en-jongeren 
 
Vaccinatie is te allen tijde vrijwillig. Wel is het zo, afwijkend van andere beslissingen, dat 
jongeren tussen 12 en 17 zelf mogen beslissen of zij een afspraak maken. 
Er is ook weerstand, daarover hebben we als directie al post ontvangen. 
Toch brengen wij vaccinatie onder de aandacht, ook met een slogan-campagne, omdat een 
voldoende hoge vaccinatiegraad de rust in de school ten goede komt en het risico op 
opnieuw een sluiting van onze gebouwen verkleint.  
Daarmee ontkennen we niet dat er ook risico’s verbonden zijn aan een vaccinatie. Dat geldt 
voor niet vaccineren evenzeer.  
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Een greep uit de slogans: 
 

✓ Misschien steek je er nog wat van op 
 

✓ Je schijnt de inenter te kunnen uitkiezen via Yubo 
 

✓ Jij hoeft alleen maar een datum te prikken 
 

✓ Mocht er echt een chip in het vaccin zitten, dan kan je daarmee je kipcorn betalen 
 

✓ Het zijn echt hele dunne naaldjes hoor! 
 

✓ Vaccinatie, kusje erop, klaar 
 

✓ De pleisters bij de GGD zijn feskull 
 

✓ Je hoeft er alleen je mouw voor op te stropen 
 

✓ Een kleine stap voor jou, een grote voor je omgeving 
 
 
Een mooi weekeinde gewenst,  
op weg naar de laatste toetsen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Karin Wouters 
Willem de Vos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


