
wk wie tijd wat
hen

in deze week
ma 19 aug
di 20 aug
wo 21 aug start schooljaar voor OOP 

do 22 aug
FKOE, MEAM, SREA, 
WYTG

11.15 - 13.15 overleg SL 

nwe doc+sl+com 13.30 Bijeenkomst nieuwe docenten tribunetrap ecolab 133
FKOE agenda periode I uit voor medewerkers en leerlingen
in deze week
allen 08.30 - 09.00
allen 09.00 - 10.00
team OB 10.00 - 11.30
team MB 10.00 - 11.30
team BB 10.00 - 11.30
allen 11.30 - 12.00
mentoren klas 1 + kop + 
doc.

12.00-12.30

mentoren OB 12.30 - 13.30
mentoren MB 12.30 - 13.30
mentoren BB 12.30 - 13.30
allen 13.30 - 14.00
mentoren OB & BB 14.00 - 15.00
allen hele dag

8.30 - 9.00
9.00-9.30

10.00-11.30
12.45-13.15

mentoren Klas 1, 4, 6 + 
WYTG + SREA+ MEAM

13.15 - 15.15

allen 16.00-16.30
leerlingen+docenten 08.30 - 09.00 inleveren taken en opdrachten bij de vakdocent
zij OB+MB+CO 09.00 - 10.00 bijeenkomst zij-instroom (praktisch) OB in 021
allen vanaf 10.00
allen 10.30
sectieleden 11.00 - 16.00
begeleiding Texel 11.00 - 12.00
HV1+kopklassen, MEN 11.00 - 11.15 ontvangst in de aula.                                                               

HV1+kopklassen, MEN 11.15 - 15.30
Introductieprogramma elders en/of in de lokalen 215, 216, 217, 131, 134 . Begeleiding: 
FNKK, RYRS, ODMI, MDBI, JEHT, GFBL, doc. kopklas en n.t.b. docenten 

HV4+MEN 11.30 - 12.30 ontvangst HV4 in de aula. Daarna roosters, boekenpakket, groepsfoto en pasfoto volgens 
schema

HV5&V6+MEN 12.30 - 13.30 ontvangst HV5 & V6 in de aula. Daarna roosters, boekenpakket, groepsfoto en pasfoto 
volgens schema

HV3+MEN 13.30 - 14.30 ontvangst HV3 in de aula. Daarna roosters, boekenpakket, groepsfoto en pasfoto volgens 
schema
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vr 23 aug

26 aug

35

wo 28 aug

ma

augdi



HV2+MEN 14.30 - 15.30 ontvangst HV2 in de aula. Daarna roosters, boekenpakket, groepsfoto en pasfoto volgens 
schema

HV1+MEN 15.30 - 16.45 leerlingen HV1: roosters, boekenpakket, groepsfoto en pasfoto volgens schema      

klas 2 t/m 6 08.45 - 10.45 mentorles
klas 1 en kopklas 08.45 - 09.15 start introductieprogramma in het ecolab 133.                             

klas 1 en kopklas 09.15 - 10.15 workshops ronde 1  in 211, 209, 210, 225.                                   

klas 1 en kopklas 10.15 - 11.15 workshops ronde 2  in 211, 209, 210, 225.                                

klas 2 t/m 6 11.15 start lessen klas 2 t/m 6 volgens rooster

klas 1, mentoren 11.15 - 11.45 voorbereiding eerste lessen in 211, 209, 210,                                  

klas 1 en kopklas 11.45 - 12.15 gezamenlijke lunch in de aula.                                                  

Mentoren klas 1 vanaf 12.15 Leerling - en oudergesprekken

Mentoren klas 2 t/m 6 vanaf 13.15 Leerling - en oudergesprekken
Klas 1 08.45 - 10.45 mentorles
Mentoren klas 1 vanaf 12.15 Leerling - en oudergesprekken
Mentoren klas 2 t/m 6 vanaf 13.15 Leerling - en oudergesprekken
in deze week

ma 2 sept ouders+FKOE+AFD 19.00 ouderraad 1
3 sept nieuwe docenten en 

begeleiders
werkgroep econasium
werkgroep taalbeleid
Mentoren klas 1 + MEAM 16:45 - 18.00

wo 4 sept H5, V5, V6
do 5 sept
vr 6 sept

in deze week Afname muiswerktoetsen klas 2
ma 9 sept

10 sept Mentoren 13.35-17.00
JRHA en selectie ll. 15.10-17.00

wo 11 sept
do 12 sept

brugklas+MEN+LO+V5a 09.00 - 16.00 SPORT- EN SPELDAG brugklas in 049 en 054

PROS e.a. Laatste dag dat leeringen van H4 en V5 zich kunnen aanmelden voor Giving Back

in deze week Texelreis voor klas 2                                                          

ma 16 sept 2e klassen studiereis naar Texel:                                                               

2e klassen studiereis naar Texel:                                                              

mentoren 13.35-17.00

werkgroep econasium 15.10-17.00

werkgroep taalbeleid 15.10-17.00

2e klassen studiereis naar Texel:                                                              

H5a+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-2 schooljaar 2018-2019 in 131
H5b+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-2 schooljaar 2018-2019 in 127
H5c+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-2 schooljaar 2018-2019 in 126
H5d+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-2 schooljaar 2018-2019 in 122

wo 18 sept

sept
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36

38

di 17

di

di

vr 13

Aanvang periode I (H5&V6) Aanvang semester I (andere klassen)

do 29 aug

vr 30 aug

sept

15.10-17.00



V5a+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-2 schooljaar 2018-2019 in 120
V6a+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-2 schooljaar 2018-2019 in 118
sommige lln vanaf 11.15 fotograaf komt voor die lln die de eerste keer afw. waren

do 19 sept
vr 20 sept

in deze week

ma 23 sept mentoren klas 2 + MEAM Ouderavond klas 2

di mentoren klas 3 + SREA Ouderavond klas 3

wo 25 sept mentoren klas 4 + SREA Ouderavond klas 4
mentoren klas 5 + 6 + 
WYTG Ouderavond klas 5 en 6

vr 27 sept
in deze week
sl Brief uit inloopochtend 1 voor ouders
allen 08.45 - 13.15

Commissieleden 15.10-16.05
Commissieleden 16.05-17.00
DR-SL 16.00 - 17.30

wo 2 okt
do 3 okt PROS + selectie ll. 18.30 - 19.30 Informatieavond Giving Back
vr 4 okt

in deze week
ouders+al+co+sl 09.30 - 10.30 inloopochtend 1 voor ouders
FSGT + Afd. 14.00 - 15.30

di 8 okt
Projectleden op 
uitnodiging van 
projecteigenaren

16.05-17.00

wo 9 okt
do docenten en lln vandaag geen proefwerken voor H5 en V6

medewerkers vanaf 15.45
docenten en lln vandaag geen proefwerken voor H5 en V6

H4 19.00
vertrek buitenlandse reizen H4, V4 en V5.                                                                           
vanaf 13.15 uur geen les voor H4, V4, V5 en voor de begeleiders

in deze week Studiereis H4, V4 en V5.                                                                        

H4, V4 en V5 studiereis
docenten en lln vandaag geen proefwerken voor H5 en V6
niet examenklassen projectperiode 1. (Er zijn geen lessen)
H5 en V6 MWU
H4, V4 en V5 studiereis
docenten en lln vandaag geen proefwerken voor H5 en V6
niet examenklassen projectperiode 1. (Er zijn geen lessen)
H5 en V6 MWU
werkgroep econasium
nieuwe docenten en 
begeleiders
werkgroep taalbeleid
H4, V4 en V5 studiereis
docenten en lln vandaag geen proefwerken voor H5 en V6

di 15 okt

24 sept

di 1 okt

okt

okt

14

41

vr 11 okt

10

39

40

ma

42

ma 7

30 sept

do 26 sept

ma

wo 16

okt

okt

15.10-16.05

15.10-17.00



niet examenklassen projectperiode 1. (Er zijn geen lessen)
H4, V4 en V5 terugkeer 
niet examenklassen projectperiode 1. (Er zijn geen lessen)
H5 en V6 SE-1 (H5, V6 geen lessen, enkel toetsen)
klas 1+MEN+doc. 17.30 - 19.30 brugklasfeest
niet examenklassen projectperiode 1. (Er zijn geen lessen)
H5 en V6 SE-1 (H5, V6 geen lessen, enkel toetsen)

H4, V4 ,V5 + begeleiders lesvrije dag

in deze week Toetsperiode 1 voor H5 en V6
H5 en V6 SE-1 (H5, V6 geen lessen, enkel toetsen)
docenten en lln vandaag geen proefwerken voor de niet examenklassen
H5 en V6 SE-1 (H5, V6 geen lessen, enkel toetsen)
Commissieleden
JRHA en selectie ll.
werkgroepleden 
H5 en V6 SE-1 (H5, V6 geen lessen, enkel toetsen)
PROS + selectie ll. ? Matchingavond Giving Back

do 31 okt allen hele dag
vr 1 nov FKOE agenda periode II uit voor medewerkers en leerlingen

in deze week

ouders+FKOE+MEAM 19.00 ouderraad 2
allen 15.10-17.00

docenten OB + MB + BB  uiterlijk 23.00 invoeren cijfers SE I (H5V6) P1 (niet-examenklassen)

wo 6 nov
do 7 nov
vr 8 nov

in deze week
H5, V6 inschrijving herkansing SE-1
docenten
docenten
docenten

wo 13 nov docenten
do 14 nov docenten
vr 15 nov docenten

in deze week
ma 18 nov FSGT + Afd. 14.00 - 15.30 ZAT-overleg

mentoren uiterste termijn uitdelen (tussen)rapporten
mentoren Mentorgesprekken tvb op ouderspreekdag/avond
JRHA en selectie ll.
DR-SL 16.00 - 17.30

wo 20 nov
do 21 nov
vr 22 nov

in deze week
ma 25 nov
di 26 ouders, docenten vanaf 13.15 ouderspreekdag/avond (mentoren)  
wo 27 nov
do 28 nov
vr 29 nov

in deze week
H5a+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-1 in 131
H5b+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-1 in 127
H5c+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-1 in 122
H5d+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-1 in 121

nov11

di
19 nov

48

2

Aanvang periode II (H5&V6)

ma

do 17

ma 4 nov

47

ma

Di

di
44

45

HERFSTVAKANTIE za 19 oktober t/m zo 27 oktober 2019
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vr 18 okt

29 okt

okt28ma

15.10-17.00

dec

okt

Di

wo 30 okt

15.10-17.00



V6a+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-1 in 118
3 dec werkgroepleden 

commissieleden 
taalbeleid
JRHA en selectie ll.
allen
JRHA en selectie ll.

wo 4 dec
BB+MEN vanaf 12.15 vertrek naar de Jaap Edenbaan om te schaatsen
optie MEN (aanvragen) 12.15 - 13.15 indien aangevraagd: mentorles i.h.k.v. Sinterklaas
OB+MEN+begeleiders vanaf 13.15 vertrek naar de Jaap Edenbaan om te schaatsen

vr 6 dec
in deze week

ma 9 dec sl Brief uit inloopochtend 2 voor ouders
ouders klas 3 + 
MEN+SREA

19.00 algemene ouderavond over profielkeuze klas 3 en O3
allen 15.10-17.00

wo 11 dec
do 12 dec
vr 13 dec

in deze week
ma 16 dec FSGT + Afd. 14.00 - 15.30 ZAT-overleg

ouders+al+co+sl 09.30 - 10.30 inloopochtend 2 voor ouders

commissieleden 
onderwijs

Nieuwe docenten en 
begeleiders

JRHA en selectie ll.
wo 18 dec

medewerkers vanaf 15.45
H5V6+MEN 19.00 - 21.00 kerstdiner 
klas 1 t/m 6 19.00 - 23.30 Schoolfeest
alle klassen 09.00 - 13.00 kerstvieringen + ontbijt volgens schema. (Geen lessen)
alle klassen + DOC 13.30 - 16.30 Topscore selectie heren! + dames?

in deze week
ma 6 jan docenten en lln vandaag mogen geen proefwerken gegeven worden

docenten en lln vandaag mogen geen proefwerken gegeven worden
docenten hele dag

wo 8 jan alle klassen TP-1 (OB), SE-1 (H4, V4 en V5), SE-2 (H5 en V6). Geen lessen
do 9 jan alle klassen TP-1 (OB), SE-1 (H4, V4 en V5), SE-2 (H5 en V6). Geen lessen
vr 10 jan alle klassen TP-1 (OB), SE-1 (H4, V4 en V5), SE-2 (H5 en V6). Geen lessen

in deze week
alle klassen TP-1 (OB), SE-1 (H4, V4 en V5), SE-2 (H5 en V6). Geen lessen
ouders+FKOE+SREA 19.00 ouderraad 3
alle klassen TP-1 (OB), SE-1 (H4, V4 en V5), SE-2 (H5 en V6). Geen lessen
allen vanaf 18.30 open avond

wo 15 jan allen hele dag
do 16 jan
vr 17 jan FKOE agenda periode III uit voor medewerkers en leerlingen

in deze week

ma 20 jan
allen 15.10-17.00
docenten OB + MB + BB  uiterlijk 23.00 invoeren cijfers semester 1

wo 22 jan afdelingsleiders
do 23 jan a.l. & mentoren

di 21

ma 13

jan

19

di

vr 20 dec

di 17 dec

di

dec

7

jan

Aanvang periode III (H5&V6) Aanvang semester II (andere klassen)

di jan

KERSTVAKANTIE za 21 december t/m zo 5 januari 2020

2

3

4

50

51

49

do dec

di 10 dec

do 5

16.05-17.00

15.10-16.05

15.10-17.00

jan

14



vr 24 jan a.l. & mentoren
in deze week
H5, V6 inschrijving herkansing SE-2
H4, V4, V5 inschrijving herkansing SE-1 
docenten

di 28 jan docenten
wo 29 jan docenten
do 30 jan docenten
vr 31 jan docenten

in deze week
ma 3 feb

mentoren uiterste termijn uitdelen rapporten (alle klassen)
JRHA en selectie ll.
Commissieleden
DR-SL 16.00 - 17.30

wo 5 feb

allen vanaf 18.30 open avond
vr 7 feb ouders/lln 13.45 uiterste termijn inleveren strookje/via Magister ouderspreekavond

in deze week
ma 10 feb FSGT + Afd. 14.00 - 15.30

allen 15.10-17.00
ouders, docenten ouderspreekavond (vakdocenten)  
H5a+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-2 in 131
H5b+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-2 in 127
H5c+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-2 in 122
H5d+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-2 in 121
V6a+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-2 in 118
ouders+al+co+sl 09.30 - 10.30 inloopochtend voor ouders

do 13 feb medewerkers vanaf 15.45
vr 14 feb H5, V6 inschrijving superherkansing SE-1 of SE-2

in deze week

docenten en lln vandaag mogen geen proefwerken gegeven worden behalve voor V4 en V5

V4a+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-1 in 122
V5a+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-1 in 120

di 25 feb werkgroepleden
Commissieleden
JRHA en selectie ll.

wo 26 feb
do 27 feb
vr 28 mrt

in deze week
H4a+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-1 in 131
H4b+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-1 in 124
H4c+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-1 in 122

di 3 mrt allen 15.10-17.00
wo 4 mrt
do 5 mrt
vr 6 mrt

in deze week

H5a+???? 08.45 - 10.45 superherkansing SE-2 in 131
H5b+???? 08.45 - 10.45 superherkansing SE-2 in 127
H5c+???? 08.45 - 10.45 superherkansing SE-2 in 122
H5d+???? 08.45 - 10.45 superherkansing SE-2 in 121
V6a+???? 08.45 - 10.45 superherkansing SE-2 in 118

10

11

9 mrt

mrt

di

27

7

9

ma 24 feb

feb

di

6

VOORJAARSVAKANTIE za 15 februari t/m zo 23 februari 2020

jan

5

15.10-17.00

15.10-17.00

ma

2

do 6

11 feb

ma

wo 12 feb

4 feb

ma



ouders+FKOE+WYTG 19.00 ouderraad 4
di 10 mrt
wo 11 mrt docenten en lln
do 12 mrt docenten en lln

extern vanaf 18.00 uur Verhuur van de aula/ KCOV/ koor
vr 13 mrt docenten en lln vandaag geen proefwerken voor H5 en V6

in deze week
ma 16 mrt docenten en lln vandaag geen proefwerken voor H5 en V6

docenten en lln vandaag geen proefwerken voor H5 en V6
werkgroepleden
commissieleden
JRHA en selectie ll.
allen 16.05-17.00

wo 18 mrt H5, V6 SE-3 (H5, V6 geen lessen, enkel toetsen)
H5, V6 SE-3 (H5, V6 geen lessen, enkel toetsen)
ouders klas 1+MEN 19.00 informatieavond Texel

vr 20 mrt H5, V6 SE-3 (H5, V6 geen lessen, enkel toetsen)
in deze week

ma 23 mrt H5, V6 SE-3 (H5, V6 geen lessen, enkel toetsen)
H5, V6 SE-3 (H5, V6 geen lessen, enkel toetsen)
examendocenten en ll. 15.10-16.05 MWU-examenvoorbereiden
allen 16.05-17.00
DR-SL 16.00 - 17.30

wo 25 mrt BB mu+KAWE+FNKK vanaf 13.345 generale repetitie t.b.v. de muziekavond
do 26 mrt lln MU+allen 19.30 muziekavond

docenten OB + MB + BB  uiterlijk 23.00 invoeren cijfers SE-3 (H5V6) P3 (niet-examenklassen)

FKOE agenda periode IV uit voor medewerkers en leerlingen
in deze week

H5, V6 inschrijving herkansing SE-3
FSGT + Afd. 14.00 - 15.30

di 31 mrt examendocenten en ll. 15.10-16.05 MWU-examenvoorbereiden
16.05-17.00 Oudercontacttijd

allen 08.45 - 13.15
medewerkers vanaf 13.45

do 2 april
H5a+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-3 in 131
H5b+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-3 in 127
H5c+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-3 in 122
H5d+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-3 in 121
V6a+???? 08.45 - 10.45 herkansing SE-3 in 118
klas 3 inleveren voorlopige profielkeuze

in deze week
ma 6 april docenten 15.45 - 16.45

examendocenten en ll. 15.10-16.05 MWU-Examenvoorbereiding
Neuwe docenten en 
begeleiders

16.05-17.00

docenten H5V6   uiterlijk 23.00 invoeren cijfers herkansing SE-3
ouders+al+co+sl 09.30 - 10.30 inloopochtend voor ouders
docenten 13.45 - 16.25
mentoren H5, V6 uiterste termijn uitdelen rapporten
medewerkers vanaf 15.45

vr 10 april Goede Vrijdag
in deze week

ma 13 april Tweede Paasdag
H5V6+MEN cijferlijst controleren en ondertekenen
examendocenten en ll. 15.10-16.05 MWU-Examenvoorbereiding

do 9 april

8

ma 30 mrt

di 14 april

15

14

vr

12

mrt

27 mrt

april

wo

mrt

di 17

do 19

wo

april

di 7 april

13

15.10-16.05

vr 3 april

di 24 mrt

1

Aanvang periode IV (H5&V6)



JRHA en selectie ll.
mentoren 

wo 15 april ouders+al+co+sl 09.30 - 10.30 inloopochtend 3 voor ouders
medewerkers vanaf 15.45
H5 & V6 cijfers SE naar inspectie 

vr 17 april
in deze week 24 april t/m 23 mei. Ramadan  

ma 20 april WYTG + CO vanaf 19.00 Voorlichting examenklassen + gastspreker
21 april examendocenten en ll. 15.10-16.05 MWU-Examenvoorbereiding

Projectbegeleiders op 
uitnodiging van 
projecteigenaren

16.05-17.00

wo 22 april docenten + leerlingen Naschoolse activiteit schoolbreed (leerling)
leerjaar 3 + begeleiding ? Dagexcursie Maastricht Aken 

in deze week Start CE eerste tijdvak op 7 mei, laatste dag 25 mei  
wo 6 mei docenten en lln vandaag mogen geen proefwerken gegeven worden
do 7 mei H5, V6 CE-1

H5, V6 CE-1
klas 3 inleveren definitieve profielkeuze
in deze week
H5, V6 CE-1
ouders+FKOE 19.00 ouderraad 5
H5, V6 CE-1
commissieleden
werkgroepleden
commissieleden
DR-SL 16.00 - 17.30 Deelraad

wo 13 mei H5, V6 CE-1
H5, V6 CE-1
niet examenklassen projectperiode 2. (Er zijn geen lessen)
klas 1 t/m 6 vanaf 21.00 Iftar
H5, V6 CE-1
niet examenklassen projectperiode 2. (Er zijn geen lessen)
in deze week
H5, V6 CE-1
niet examenklassen projectperiode 2. (Er zijn geen lessen)
FSGT + Afd. 14.00 - 15.30
H5, V6 CE-1
niet examenklassen projectperiode 2. (Er zijn geen lessen)
allen 15.10-17.00
H5, V6 CE-1
niet examenklassen projectperiode 2. (Er zijn geen lessen)

do 21 mei Hemelvaart
vr 22 mei lesvrije dag

in deze week 24 mei. Suikerfeest   
H5, V6 CE-1
allen hele dag ontwikkeldag

15.10-17.00
klas 1 t/m 6 18.30 - 21.00 Suikerfeest diner

wo 27 mei
do 28 mei
vr 29 mei klas 1 t/m 6 hele dag

in deze week
ma 1 juni Pinkster
di 2 juni JRHA en selectie ll 15.10-17.00

mentoren Oudercontacttijd
wo 3 juni

wo 20 mei

19 meidi

22

ma 11 mei

21

19

mei14

vr 15 mei

do

ma 18 mei

do 16 april

16

20

vr 8 mei

17

di 14 april

di 12 mei

MEIVAKANTIE do 23 april t/m di 5 mei 2020

16.05-17.00

di

15.10-17.00

23

ma 25 mei

di 26 mei



do 4 juni
vr 5 juni

in deze week

di 9 juni allen 15.10-17.00
docenten vandaag mogen geen proefwerken gegeven worden

administratie+WYTG 08.00 - 12.00

* bekendmaking normen 1e tijdvak;                                               * vaststellen 
geslaagden/gezakten.                                                            NB 1: 
mentoren/docenten/SL doen vóór 15.00 uur geen mededelingen over de uitslag.                    
NB 2: eindexamenleerlingen zijn niet vóór 16.00 uur op school!

docenten H5 12.15 - 13.15 eindexamenvergadering H5 (docenten CE) in 124
docenten V6 13.15 - 13.45 eindexamenvergadering V6 (docenten CE) in 124
mentoren H5 en V6 13.45 - 14.45 mentoren bellen alle eindexamenleerlingen
H5/V6 + docenten, 16.00 - 17.00 borrel in de aula. Regelen herkansing/herprofileren
H5, V6 16.00 - 17.00 aanvragen herkansingen
docenten vandaag mogen geen proefwerken gegeven worden
H5, V6 08.45 - 12.15 aanvragen herkansingen

vr 12 juni docenten vandaag mogen geen proefwerken gegeven worden
in deze week CE tweede tijdvak 15-, 16- en 17 juni

docenten en lln laatste dag dat toetsen TP-2 of SE-2 ingehaald kunnen worden. Ook laatste dag voor het 
inleveren van werkstukken.

docenten vandaag mogen geen proefwerken gegeven worden
H5, V6 CE-2
FSGT + Afd. 14.00 - 15.30
docenten vandaag mogen geen proefwerken gegeven worden
H5, V6 CE-2
nwe mentoren 14.00 - 16.00 kennismaking nieuwe brugklasleerlingen

DR-SL 16.00 - 17.30
niet examenklassen TP-2 (OB), SE-2 (H4, V4 en V5). Er zijn geen lessen
H5, V6 CE-2
niet examenklassen TP-2 (OB), SE-2 (H4, V4 en V5). Er zijn geen lessen
H5a 14.00 boeken inleveren in 019
H5b 14.30 boeken inleveren in 019
H5c 15.00 boeken inleveren in 019
H5d+???? 15.30 boeken inleveren in 019
V6a 16.00 boeken inleveren in 019

vr 19 juni niet examenklassen TP-2 (OB), SE-2 (H4, V4 en V5). Er zijn geen lessen
in deze week

ma 22 juni niet examenklassen TP-2 (OB), SE-2 (H4, V4 en V5). Er zijn geen lessen
niet examenklassen TP-2 (OB), SE-2 (H4, V4 en V5). Er zijn geen lessen
allen 15.10-16.05

Nieuwe docenten en 
begeleiders

16.05-17.00

klas 1 t/m 6 19.00 - 23.30 Schoolfeest
wo 24 juni docenten hele dag nakijkdag

docenten hele dag nakijkdag
docenten uiterlijk 16.00 docenten leveren de in te halen toetsen van toetsperiode IV in bij de afdelingsleider
docenten OB + MB + BB uiterlijk 16.00 invoeren cijfers semester 2
afdelingsleiders controle berekening cijfers in Magister.

H5 & V6 8.00 - 11.00 * bekendmaking normen herkansingen 2e tijdvak;                                 * vaststellen 
geslaagden/gezakten.                                                         NB: mentoren/docenten/SL 

docenten H5/V6 11.00 bekendmaking uitslag examen in de medewerkersskamer. Mentoren bellen alle herkansers 
en herprofileerders

do 18 juni

juni

wo 17 juni

wo 10 juni

ma 15 juni

juni16di

ma 8

25

26

24

juni

do 11

di 23 juni

junido 25



niet examenklassen 09.00 - 11.00 mogelijkheid voor leerlingen die dat willen om de gemaakte toetsen van toetsperiode IV in te 
zien.

niet examenklassen 11.00 - 13.00 leerlingen die een toets uit toetsperiode IV gemist hebben, maken de inhaaltoets onder 
toeziend oog van de afdelingsleider

docenten vanaf 13.00 docenten halen de inhaaltoets op bij de afdelingsleider en kijken de toets na.

docenten OB + MB + BB 23.00 laatste invoer en correctie cijfers in Magister
administratie vanaf 23.00 Magister wordt afgesloten
in deze week
administratie vanaf 08.30
mentoren 09.00 - 10.30
AL, mentoren vanaf 11.00
docenten
H5 & V6 vanaf 17.00 diploma-uitreiking

wo 1 juli docenten rapportvergaderingen
AL voor 10.30
leerlingen 09.00 - 13.00 afhalen rapporten en inleveren boeken volgens schema
docenten 09.00 - 09.30
docenten 10.00 - 12.00
docenten 12.00 - 14.00
allen 14.00 - 14.45
allen vanaf 14.45

Offerfeest 30 juli

27

ZOMERVAKANTIE za 4 juli t/m zo 16 augustus 2020

vr

do 2 juli

ma

juli

juni

3

29

26 juni

di 30 juni

vr


