
 

 

 

 

 

Cursusjaar 2020-2021       17 mei 2021 

Uit de Oase 
 
Wat bezielt je? 
 
Heilig vuur of felle haat,    Er is veel spraakverwarring, 
Wat vlamt op in een mensenhoofd?  de wereld lijkt in brand te staan, 
Boze tongen spreken kwaad,   maar je voelt ook de verandering, 
pas op dat je niet alles gelooft.   je weet dat het weer goed zal gaan. 
 
   Straks vieren we het Pinksterfeest, 
   verbinden we ons dan met elkaar? 
   De kracht van de Heilige Geest 
   geeft geloof en liefde, ook dit jaar. 
 
    (Cora de Vos) 
 

Examen 2021 
De examens beginnen op maandagmiddag 17 mei. De hertentamens van periode 3, de 
superherkansingen voor de vakken informatietechnologie en maatschappijleer zijn voor de 
meivakantie afgenomen. Eén kandidaat heeft in de meivakantie zijn laatste tentamens 
afgerond. De behaalde resultaten zijn door de examenkandidaten gecontroleerd en 
gefiatteerd. Mw. Groenendijk, examensecretaris, heeft de resultaten ingeleverd en daarmee 
is de periode van het schoolexamen afgerond. 
De landelijke examens zijn op maandag 10 mei in de meivakantie op school bezorgd. Mw. 
Groenendijk en mw. Zijlmans hebben de examens in  ontvangst genomen namens Bahûrim. 
Ze hebben alles gecontroleerd en netjes en overzichtelijk ingedeeld. 
Hierbij de afnamedata en de tijdstippen van de examens (kandidaten moeten een kwartier 
voorafgaand aan het examen aanwezig zijn): 
 
Maandag 17 mei  : Nederlands (13.30 – 15.30 uur) 
Dinsdag 18 mei  : wiskunde (13.30 – 15.30 uur) 
Woensdag 19 mei  : aardrijkskunde (9.00 – 11.00 uur) 
    : Frans (13.30 – 15.30 uur) 
Donderdag 20 mei  : natuurkunde (13.30 – 15.30 uur) 
Vrijdag 21 mei   : economie (13.30 – 15.30 uur) 
Dinsdag 25 mei  : geschiedenis en staatsinrichting (9.00 – 11.00 uur) 
    : scheikunde (13.30 -15.30 uur) 
Woensdag 26 mei  : Duits (9.00 – 11.00 uur) 
    : biologie (13.30 – 15.30 uur) 
Donderdag 27 mei  : Engels (13.30 – 15.30 uur) 
Vrijdag 28 mei   : Tekenen (13.30 – 15.30 uur) 
 
Uiteraard wensen we de examenkandidaten veel succes! 
 
 
 
  



 

Bahûrim 75 jaar 
Door alle toestanden rond corona zou je het bijna vergeten, maar Bahûrim bestaat dit jaar 
echt 75 jaar. Ter viering van dit heugelijke feit gaan de examenkandidaten op maandag 31 
mei gezamenlijk met de bus naar pretpark De Efteling. Uiteraard hopen we in de komende 
weken ook een leuke activiteit te organiseren voor leerjaar 1, 2 en 3.  
 
Inhaalprogramma’s en toetsweken 
Voor diverse leerlingen worden er inhaalprogramma’s georganiseerd in de komende weken. 
Via deze programma’s krijgen ze de mogelijkheid hun resultaten te verbeteren. Daarnaast 
worden er in week 21 en week 26 en 27 toetsweken georganiseerd. We bieden daarmee de  
leerlingen mogelijkheden aan om te laten zien wat ze in hun mars hebben.  
We wensen ze daarbij veel succes.  
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 20  
17-05 examen Nederlands, 13.30-15.30 uur 
18-05  dhr. Weeda en/of dhr. Holwerda naar directieoverleg Penta Jacob van Liesveldt, 

Penta Rozenburg en Penta Bahûrim, 8.30-10.00 uur 
overleg schoolleiding, 12.00-13.00 uur 
examen wiskunde, 13.30-15.30 uur 

19-05  examen aardrijkskunde, 9.00-11.00 uur 
 examen Frans, 13.30-15.30 uur 
20-05 examen natuurkunde, 13.30-15.30 uur 
21-05 examen economie, 13.30-15.30 uur 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 21 
24-05 pinkstermaandag 
25-05 toetsweek leerjaar 1, 2 en 3 

examen geschiedenis en staatsinrichting, 9.00-11.00 uur 
  overleg schoolleiding, 12.00-13.00 uur 
 examen scheikunde, 13.30-15.30 uur 
26-05 toetsweek leerjaar 1, 2 en 3 

examen Duits, 9.00-11.00 uur 
examen biologie, 13.30-15.30 uur 

27-05  toetsweek leerjaar 1, 2 en 3 
examen Engels, 13.30-15.30 uur 

28-05 toetsweek leerjaar 1, 2 en 3 
  dhr. Holwerda naar Penta directieraad, 9.00-12.30 uur  

examen tekenen, 13.30-15.30 uur 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 22 
31-05 toetsweek leerjaar 2 en 3 

leerjaar 4 naar de Efteling 
01-06  dhr. Weeda en/of dhr. Holwerda naar directieoverleg Penta Jacob van Liesveldt, 

Penta Rozenburg en Penta Bahûrim, 8.30-10.00 uur 
 overleg schoolleiding, 12.30-14.00 uur 
 docentenvergadering, 14.30-16.00 uur 
04-06  overleg schoolleiding, 12.00-13.30 uur 
 
 
  
 
 
 


