Maart t/m
April 2020
Coronavirus
Op maandag 2 maart is naar alle ouders een brief gestuurd m.b.t. het standpunt
dat onze school inneemt t.a.v. het Corona-virus.
De school volgt het advies van de Rijksoverheid, het RIVM en de lokale GGD (link:
RIVM en GGD). Op dit moment geven zij allen hetzelfde advies: iedereen kan
gewoon naar school. Het is wel aan te raden om extra aandacht te hebben voor
hygiëne.
Daarnaast wordt geadviseerd om bij gezondheidsklachten na terugkeer uit een
risicogebied (code oranje of rood) thuis te blijven en telefonisch contact op te
nemen met de huisarts.
Voor wat betreft onze buitenlandse reizen, excursies en uitwisselingen volgt de
school het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De stedenreizen
naar London en Berlijn zijn daarom afgelopen maandag vertrokken. Omdat
scholen in Italië op dit moment geen buitenlandse scholen mogen ontvangen, is de
uitwisseling met een school in Pisa voorlopig opgeschort.
Privacy leerlingen
Graag wijzen wij u op het document t.a.v. privacy leerlingen dat in februari op
onze website werd gepubliceerd.
Mentoren zullen in hun klas hier aandacht aan besteden.
AVG/Portretrecht
Vanaf dit schooljaar kunnen ouders via een speciale module in Magister wel of
geen toestemming geven voor o.a. portretrecht. Daarbij wordt het volgende
onderscheid gemaakt:
1.
2.
3.
4.
5.

foto- en filmmateriaal voor schoolgids, banners
foto- en filmmateriaal voor website, facebook
foto- en filmmateriaal nieuwsbrief
foto- en filmmateriaal klassenfoto
foto’s en deelname teamgroepen Office 365

Het overgrote deel van de ouders heeft dit allemaal binnen deze module ingevuld.
Ouders die dit nog niet hebben gedaan worden hieraan herinnerd zodra ze
inloggen in Magister. Deze ouders worden verzocht dit z.s.m. in te vullen.
Magister houdt daarbij rekening met de 16-jarigen, die een eigen beslissing daarin
kunnen/mogen nemen.
Office 365 voor thuisgebruik
Leerlingen van het Frits Philips maken op school gebruik van de Office 365
omgeving. In dit pakket is opgenomen dat leerlingen van onze school Microsoft
Office 365 Proplus voor thuisgebruik gratis mogen installeren op 5 apparaten.
Office 365 bevat onder andere Word, Excel en PowerPoint. Aparte aanschaf van
Office is voor leerlingen van onze school dus niet nodig.
Het werkt als volgt.
Log hiervoor in op je Office 365 omgeving via:
https://login.microsoftonline.com of via https://fritsphilips.eu
Meld je aan met je school e-mail: inlognummer@leerling.fritsphilips.eu

Zodra je je school e-mail hebt ingevoerd, wordt de pagina omgeleid naar onze
Office 365 inlogpagina en gebruik je het wachtwoord zoals je ook inlogt op de
computers op school.
LET OP: zodra leerlingen de school verlaten, vervalt het recht op thuisgebruik van
Office 365.
Frits Festival
donderdag 4 juni
Het klinkt nog heel ver weg, donderdag 4 juni, maar de voorbereidingen voor het
Frits Festival zijn al in gang gezet om er voor al onze leerlingen een spetterend
feest van te maken.
Misschien zijn de posters die in de school hangen je al opgevallen waarop de
audities voor dit festival worden aangekondigd? Deze vinden plaats op maandag 6
en dinsdag 7 april. Inschrijven voor de audities kan tot 3 april via ELO/Magister.
Kaartverkoop gaat na de meivakantie van start.
Informatie over dit festival kun je volgen via de website.

Terugblik op de derde periode van dit schooljaar
(kerst- tot voorjaarsvakantie)
Robotica: FTC Meet League 1 & 2, en FLL Regiofinale
Stijn van den Dungen heeft op 26 januari 2020 zijn eerste tentamen CSWA (Solid
Works) Fontys Engineering gemaakt. Congratulations Stijn, you passed!
Stijn scored 240 out of 240! Foutloos!
Het FTC Frits Philips Robotics team is gekwalificeerd voor deelname aan de FTC NL
League Championship! Op 8 februari 2020 was het eindelijk zo ver; het
kampioenschap waarvoor een half jaar lang intensief aan een robot werd gewerkt.
Tot dan stonden we op de 4de plek. Helaas hadden onze alliance partners
meerdere malen last van de wifi, waardoor hun robots uitvielen tijdens de
wedstrijd. Dat was jammer, want onze robot ging super, we hebben zelfs de
hoogste dagscore met onze alliance partners weten te behalen.
Op dinsdag 18 februari 2020 hebben Clarence Felten en Stan Tops, beiden uit
havo-5, hun profielwerkstuk over onze FTC-robot gepresenteerd, hiervan werd een
filmpje gemaakt! Ze kregen helaas maar 10 minuten om het te presenteren. Ze
hebben zoveel ontdekt, schetsen van de deeloplossingen op papier en getekend in
het computerprogramma Solid Works. Zelf onderdelen ontworpen en zelf ge3dprint. Voor elk probleem werden oplossingen bedacht, prototypes gebouwd, er is
veel rekenwerk gedaan met ingewikkelde formules. Alle principes van STEAM
(Science, Technology, Enigneering, Arts and Mathematics) werden toegepast.
Deze leerlingen delen graag hun kennis met u. U bent op donderdag tijdens 8e en
9e uur van harte welkom in lokaal 013 en 014 om een kijkje te komen nemen.

Woensdag 19 februari 2020 was de FRC ROBOT REVEAL 2020 in de Effenaar van
18.45 tot 21.45 uur. Stijn van den Dungen, Stan Tops, Clarence Felten en Kacper
Kasprzychi volgen iedere maandagavond lessen van Max Bogers op het Fontys,
Rondom 1 in Eindhoven. De laatste weken werken zij iedere maandagavond op de
bouwlocatie van het FRC team Force Fusion o.b.v. Max Bogers en zijn Expo
studenten op Lumo Labs, High Tech Campus 6a, Eindhoven.
Op de ROBOT REVEAL 2020 wordt de FRC Robot gepresenteerd waarmee ze
mogen deelnemen aan de 2020 FRC World Championship Infinite Recharge in
Denver, 17-23 maart 2020. Team FRC Force Fusion is één van de 4 FRC-teams die
er bestaan in Nederland. We wensen Max en zijn team FRC Force Fusion veel
plezier. Inspire them and let them amaze you!
Zaterdag 21 maart 2020 neemt het FLL- én FTC-team deel aan
OFF-Season 2020 op het Sondervick College, Knegselseweg 30, 5504 NC te
Veldhoven. Tijdens de OFF-season missies, zullen het FLL- en FTC-team samen
moeten werken in verschillende Alliances. Bezoekers zijn van harte welkom vanaf
10.00 uur. Om 15.00 uur starten de finales.
Excursie duurzaamheid
22 januari
In leerjaar 3 zijn de thema’s ‘Eten’ en ‘Duurzaam leven’ tijdens de biologielessen
behandeld. Om leerlingen te laten ervaren waar een gedeelte van ons voedsel
vandaan kan komen en op welke manier dit wordt geproduceerd, zijn we met de
leerlingen naar twee boerderijen gefietst; De Blije Big en Hoeve Hofstad. Vijf
klassen bezoeken de Blije Big en twee klassen Hoeve Hofstad.
De Biologische Boerderij de Blije Big is een boerderij aan de rand van Eindhoven
vlakbij het natuurgebied de Dommelbeemd. Het is een gemengd bedrijf met
rundvee, varkens, tuinbouw en natuurbeheer. Hier werd door de boer verteld over
de dieren en de boerderij en waarom er gekozen is voor een biologisch bedrijf.
Vervolgens werd er rond gekeken op de boerderij bij de dieren; kalfjes, pinken,
stieren en varkens. De Biologische Boerderij De Hofstad is een bijna 250 jaar oude
boerderij gelegen in de Dommelvallei. Op deze boerderij worden dagelijks 70
koeien gemolken. Deze boerderij is op dit moment in omschakeling om biologisch
te worden. Hierover werd tijdens de excursie verteld. Waar moet een boer aan
voldoen om een biologische boerderij te zijn? De leerlingen vulden tijdens beide
excursies werkbladen in over de dieren; varkens en koeien. Werkbladen over de
producten die op de boerderij gemaakt worden, het economische aspect van de
boerderij en de omgeving, het landschap. Na afloop van de excursies zijn de
gegevens van de boerderijen gedeeld met alle leerlingen tijdens de lessen d.m.v.
een presentatie.
Máxima Belevingsdag
vrijdag 07 februari
Op vrijdagochtend 7 februari zijn een aantal leerlingen van de bovenbouw
havo/vwo op bezoek geweest bij het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. De
leerlingen hebben op deze dag mogen ervaren en zien hoe het is om in het
ziekenhuis te werken als verpleegkundige of arts. Ze hebben zelf verpleegkundige
handelingen mogen uitvoeren, vragen kunnen stellen aan studenten

verpleegkunde en geneeskunde én in workshops een beeld gekregen over de
verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis zoals neonatologie en radiologie.
De leerlingen waren positief over deze ochtend nemen deze ervaring mee in hun
studiekeuzeproces.

Agenda maart t/m april 2020
Voor de jaaragenda verwijzen we u naar onze website. Daar vindt u het actuele
overzicht. Informatie die verspreid is van een bepaalde activiteit wordt gelinkt aan
de betreffende datum.
Lunchpauzeconcert
Elke laatste donderdag van de maand is er tijdens de pauze een lunchconcert in
het atrium van onze school verzorgd door onze leerlingen. Iedereen is van harte
welkom.
Stedenreizen Berlijn en Londen
maandag 02 t/m vrijdag 06 maart
Informatie over onze stedenreizen én het thuisblijversprogramma vindt u op de
website.
Aanmelddagen brugklas 2020/2021
maandag 02 t/m woensdag 04 maart
Informatie over aanmeldingen voor de brugklas schooljaar 2020/2021 leest u op
onze website.
Profielwerkstukavond, vwo-6
dinsdag 10 maart
Het profielwerkstuk is een onderdeel van het schoolexamen en het behaalde cijfer
maakt deel uit van het combinatiecijfer. Als afronding presenteren de
examenleerlingen de resultaten van hun profielwerkstuk voor hun begeleider,
andere leerlingen, docenten en ouders.
Ouders zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze laatste stap van
het profielwerkstuk. Een uitnodiging voor deze avond werd om 21 februari aan alle
ouders van vwo-6 leerlingen verstuurd.
Lille, mavo-4, havo-5 en vwo-6
woensdag 11 maart
Op woensdag 11 maart organiseert de sectie Frans een talenreis naar Lille voor de
leerlingen van mavo-4, havo-5 en vwo-6. In Lille gaan de leerlingen onder
begeleiding van Franstalige gidsen de stad verkennen waarbij zij allerlei
opdrachten moeten uitvoeren om hun spreekvaardigheid te verbeteren als
voorbereiding op het mondeling examen.

Schoolconcert
donderdag 12 maart
Op donderdag 12 maart om 18:30 uur vindt het schoolconcert plaats op onze
school. Leerlingen met muziek in het vakkenpakket en die het hebben gekozen als
eindexamenvak, presenteren zich die avond aan het publiek. Het thema van deze
avond is ‘Only Human’. Bekende nummers worden vanuit een persoonlijke
gedachte gepresenteerd. Jullie zijn van harte welkom dit concert bij te wonen! De
opbrengst van de pauzehapjes en drankjes zullen naar een goed doel gaan.
Klankbordgroep
dinsdag 24 en woensdag 25 maart
In de klankbordgroep zitten ouders van een afdeling of leerjaar die in een sfeer
van onderling vertrouwen en respect kritisch mee willen denken met de school.
Het is het streven dat de klankbordgroep in een schooljaar een aantal maal
bijeenkomt in het bijzijn van de leerlingcoördinator van de betreffende afdeling.
Vanuit de school zal een aantal onderwerpen aangedragen worden waarop we
graag de feedback van de ouders ontvangen. Daarnaast is er de mogelijkheid om
zelf vooraf onderwerpen aan te dragen. Dat kan via onderstaande e-mailadressen:
Klankbord.havo23@fritsphilips.eu
Klankbord.havo45@fritsphilips.eu
Klankbord.klas1@fritsphilips.eu
Klankbord.mavo234@fritsphilips.eu
Klankbord.vwo23@fritsphilips.eu
Klankbord.vwo456@fritsphilips.eu
Bij elke klankbordgroep is een lid van de ouderraad aanwezig. Onderwerpen die in
meerdere klankbordgroepen aan bod komen, worden door de ouderraad met de
rector besproken.
Scènefabriek – ‘de Formule’
maandag 30 maart t/m vrijdag 4 april
We willen het allemaal: een goed leven. Maar wat is dat en hoe moet dat?
In de nieuwe voorstelling van schooltheatergroep de Scènefabriek gaan 70
spelers, variërend van mavo 1 tot en met vwo 6, op zoek naar antwoorden.
Het publiek kijkt binnen bij 4 families en ziet de mislukkingen van de gezinsleden,
de kleine successen, de zoektocht.
De voorstellingen zijn te zien bij Lab-1 in Eindhoven op dinsdag 31 maart (20.00
uur), woensdag 1 april (20.00 uur) en donderdag 2 april (18.00 uur en 20.00
uur). Alle brugklassers bezoeken de voorstelling klassikaal, info hierover volgt.
Kaarten zijn vanaf 17 maart á € 7,50 te koop tijdens de grote pauzes in het
atrium.

Examenuitje Bobbejaanland, mavo-4, havo-5 en vwo-6
maandag 6 april
Op maandag 6 april gaan we met een grote groep examenleerlingen naar
Bobbejaanland.
Examens
Voor onze eindexamenleerlingen komt het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE)
steeds dichterbij, een spannende periode voor zowel leerlingen, ouders en
docenten.
Voordat het zover is, vindt op woensdag 8 april eerst de exameninstructie voor de
eindexamenleerlingen plaats. Hierbij wordt toegelicht hoe het CSE organisatorisch
verloopt, wanneer de examenkandidaten een kijkje kunnen nemen in de ingerichte
examenzaal, welke regels en afspraken er gelden en wat ze verder kunnen
verwachten. Tijdens de exameninstructie ontvangen de leerlingen ook hun
schoolexamencijferlijst, ter ondertekening. Deze lijst dienen zij uiterlijk donderdag
9 april ondertekend retour te geven bij de administratie zodat alle SE-cijfers
opgestuurd kunnen worden naar DUO.
Zoals u in eerdere correspondentie heeft kunnen lezen, biedt Lyceo in de
meivakantie optionele examentrainingen aan voor leerlingen die net met dat
beetje meer zelfvertrouwen hun examen in willen gaan. De trainingen worden
gegeven op:
maandag 20 april t/m dinsdag 21 april Lyceo Examentraining bij Frits Philips
lyceum-mavo
donderdag 23 april t/m vrijdag 24 april Lyceo Examentraining bij het Eckart
College
Op dinsdag 26 mei wordt het gala georganiseerd voor de eindexamenleerlingen en
hun introducees. Als locatie is weer gekozen voor Het Ketelhuis op het terrein van
De Grote Beek. De aanrijroute is dit jaar grondig aangepast, om files en
oponthoud voor de feestgangers zoals vorig jaar te voorkomen. Dit zal de
feestvreugde zeker ten goede komen.
Voor de data van de examenuitslag en de diploma-uitreikingen verwijzen wij u
graag naar onze website.
Wij wensen onze leerlingen alvast heel veel succes met de eindexamens.
Gymnasiumdag
donderdag 09 april
Op donderdag 9 april organiseert Frits Philips lyceum-mavo een gymnasiumprojectavond voor de gymnasiasten uit klas 1 en 2. De leerlingen gaan de
project(en) waar ze aan gewerkt hebben, presenteren aan klasgenoten, docenten,
en ouders. Uiteraard zijn andere belangstellenden ook van harte welkom.
Leerlingen uit gymnasium 1 en 2 krijgen alle vakken modulair aangeboden. Dit is
een systeem van lesgeven dat afwijkt van het traditionele lesrooster: het tegelijk
volgen van alle vakken gedurende de 4 periodes van het schooljaar. Bij
gymnasium 1 en gymnasium 2 worden de vakken verdeeld in 2 verschillende
vakkenclusters die om en om worden gegeven. Zo wordt cluster 1 bijvoorbeeld in
periode 1 en 3 gegeven en cluster 2 in periode 2 en 4. Daarnaast wordt elk cluster
afgesloten met één groot vakoverstijgend project. Hoewel het belangrijk is dat een
deel van de stof van elk vak hierin verwerkt wordt, zijn het de vaardigheden zoals
samenwerken, presenteren en organiseren die centraal staan.

Het programma en de exacte invulling van de avond volgen deze maand. Noteer u
de datum alvast in uw agenda? Tot dan!
Ouderavond
donderdag 16 april (uitloop woensdag 15 april)
In maart ontvangen alle ouders een brief over de gang van zaken rondom de
ouderavond.
Ouder 1 ontvangt t.z.t. via Magister een uitnodiging voor de ouderavond. Ouder 1
kan zich met behulp van zijn of haar inlogcode via Magister inschrijven voor deze
avond. Heeft u geen inlogcode of weet u die niet meer dan kunt u binnen Magister
via ‘wachtwoord opvragen’ een nieuwe code aanvragen. Indien de code
geblokkeerd staat, dan kunt u via info@fritsphilips.eu de code laten deblokkeren
en ontvangt u een nieuwe inlogcode.
Meivakantie
maandag 20 april t/m vrijdag 01 mei

