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 1 van 9 
 

wk 
nr 

les 
wk 

per 
wk datum dag bijzonderheden leerlingen 

33 

  

10 aug ma   

34 1 p1 w1 17 aug ma   10.00 klas 5 herexamens 
13.15 tot ong. 15.30 
introductieprogramma brugklassen 
(Zoom); 
13.30 klas 2 boeken ophalen; 
14.15 klas 3 boeken ophalen 

      18 aug di   8.45 tot ong. 13.00 klas 1 
introductiedag (Westerlaan); 
klas 2, 3, 5 en 6 eerste lesdag; 
klas 4 introductiedag (geen les);; 
9.00 klas 6 inschrijving herkansing 
P4 1920 digitaal via Forms open; 
18-21 aug klas 6 overleg PWS met 
begeleider via Teams of op school 

      19 aug wo 19 t/m 21 aug klas 1 
brugklaskamp (Heino) 

klas 4 les volgens rooster 

      20 aug do   studiewijzers P1 beschikbaar 
10.30-12.05 klas 4A cursus 
overgang onderbouw naar 
bovenbouw; 
12.30-16.00 klas 6 PWS-
opstartmiddag (zie brief op Magister)  

      21 aug vr klas 1 's middags terug van 
brugklaskamp 

8.45-10.30 klas 4B cursus overgang 
onderbouw naar bovenbouw; 
18.00 klas 6 inschrijving herkansing 
P4 1920 GESLOTEN  

35 2 p1 w2 24 aug ma     

      25 aug di   10.30-12.05 klas 4C cursus 
overgang onderbouw naar 
bovenbouw 

      26 aug wo     

      27 aug do   10.30-12.05 klas 4D cursus 
overgang onderbouw naar 
bovenbouw 

      28 aug vr     

36 3 p1 w3 31 aug ma MR schoolfotografie (Zoom) 

      1 sep di     

      2 sep wo 20.00 Jong Celeanum 
informatieavond 
(Westerlaan)  

  

      3 sep do   12.45 klas 6 herkansing P4 1920 

      4 sep vr   12.45 klas 6 herkansing P4 1920 
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37 4 p1 w4 7 sep ma OR schoolfotografie (Westerlaan), 
's middags absentiefotografie 
(Zoom) 

      8 sep di     

      9 sep wo 19.00 ouderavond 
Cnopiusplus met ouders en 
lln 
20.00 ouderavond klas 1 

  

      10 sep do Maatjestraining (7e en 8e 
lesuur)  

 

      11 sep vr     

38 5 p1 w5 14 sep ma   roostervrij lln 

      15 sep di 13.30 Kurzweiltraining voor 
brugklaslln met (vermoeden 
van) dyslexie (Thorbecke 
SG)  

  

      16 sep wo     

      17 sep do Maatjestraining (7e en 8e 
lesuur)   

  

      18 sep vr     

      20 sep zo zo 20 - vr 25 sep MEP 
Nederland 

  

39 6 p1 w6 21 sep ma   deze week klas 2 NaSk planetarium 

      22 sep di     

      23 sep wo 14.45 voorlichting lln klas 6 
met extra faciliteiten  

  

      24 sep do Maatjestraining (7e en 8e 
lesuur)   

  

      25 sep vr     

40 7 p1 w7 28 sep ma OR    

      29 sep di     

      30 sep wo     

      1 okt do     

      2 okt vr     

41 8 p1 w8 5 okt ma     

      6 okt di ALV OR ('s avonds)   

      7 okt wo     

      8 okt do     

      9 okt vr     

42 9   12 okt ma   herfstvakantie 

      13 okt di     

      14 okt wo     

      15 okt do     

      16 okt vr     
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43 10 p1 w9 19 okt ma MR klas 6 inleveren conceptversie PWS 

      20 okt di     

      21 okt wo   toetsvrij 

      22 okt do   toetsvrij 

      23 okt vr   toetsvrij uitgezonderd 15.00 ob 
inhaalmoment tussentijdse toetsen 
P1  

44 11 p1 w10 26 okt ma   toetsweek P1 (T1) 

      27 okt di     

      28 okt wo     

      29 okt do     

      30 okt vr   sportdag Jong Celeanum 

45 12 p2 w1 2 nov ma     

      3 nov di   studieplanners P2 beschikbaar; 
klas 2 excursie 
spelcomputermuseum (Zwolle) 

      4 nov wo   start periode 2; 
huiswerkvrij; 
sportdag klas 2; 
in P2 Jong Celeanum excursie 
Koggeschip (Kampen, Gra) 

      5 nov do 16.00-17.30 
informatiemiddag lln en 
ouders groep 7/8 (Zoom) 
19.30-21.00 
informatieavond lln en 
ouders groep 7/8 (Zoom) 

  

      6 nov vr     

46 13 p2 w2 9 nov ma   12.30-15.00 klas 3 theaterworkshop 
m.b.t. LOB  

      10 nov di 19.30-20.30 voorlichting 
Jong Celeanum 
(Westerlaan) 

  

      11 nov wo 8.45 aanleveren cijfers T1   

      12 nov do     

      13 nov vr     

47 14 p2 w3 16 nov ma     

      17 nov di   roostervrij lln 

      18 nov wo   verkort rooster; 
inhaal/herkansing 

      19 nov do   verkort rooster; 
inhaal/herkansing 

      20 nov vr     
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48 15 p2 w4 23 nov ma OR    

      24 nov di   3e, 4e, 5e lesuur klas 2 
verdiepingscursus 
studievaardigheden; 
klas 5 voorlichting PWS en 
PWS-boekje beschikbaar 

      25 nov wo 14.30-16.00 open 
lesmiddag groep 8 
(Westerlaan)  

  

      26 nov do   3e en 4e lesuur klas 2 en 3 cursus 
plannen 

      27 nov vr aanleveren cijfers 
herkansingen 

15.00-17.00 klas 5 informatiemarkt  

49 16 p2 w5 30 nov ma   30 nov t/m 4 dec klas 5 inschrijving 
PWS via Magister 

      1 dec di   3e en 4e lesuur klas 4 er 5 cursus 
plannen 

      2 dec wo     

      3 dec do   3e, 4e, 5e lesuur klas 2 
verdiepingscursus 
studievaardigheden 

      4 dec vr     

50 17 p2 w6 7 dec ma badmintontoernooi SSZ (in 
de middag) 
MR 

  

      8 dec di   3e en 4e lesuur klas 2 en 3 cursus 
plannen 

      9 dec wo   3e en 4e lesuur klas 4 en 5 cursus 
plannen 

      10 dec do     

      11 dec vr za 12 t/m di 15 dec 
Londenreis 

  

51 18 p2 w7 14 dec ma 12 t/m 15 dec Londenreis   

      15 dec di     

      16 dec wo   3e en 4e lesuur klas 2 en 3 cursus 
plannen 

      17 dec do   3e en 4e lesuur klas 4 er 5 cursus 
plannen 

      18 dec vr     

52 19   21 dec ma   kerstvakantie 

      22 dec di     

      23 dec wo     

      24 dec do     

      25 dec vr     
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53 20   28 dec ma     

      29 dec di     

      30 dec wo     

      31 dec do     

      1 jan vr     

1 21 p2 w8 4 jan ma     

      5 jan di     

      6 jan wo     

      7 jan do 19.30 klas 5 lln en ouders 
voorlichtingsavond Rome-
/Griekenlandreis 

19.30 klas 5 lln en ouders 
voorlichtingsavond Rome-
/Griekenlandreis 

      8 jan vr   toetsvrij uitgezonderd 15.00 ob 
inhaalmoment tussentijdse toetsen 
P2  

      9 jan za Open Dag aan de Zoom   

2 22 p2 w9 11 jan ma klas 6 gedocumenteerd 
schrijven; 
OR  

toetsvrij (uitgezonderd klas 6 
gedocumenteerd schrijven) 

      12 jan di   toetsvrij; 
verkort rooster 

      13 jan wo   T2 

      14 jan do     

      15 jan vr     

3 23 p3 w1 18 jan ma   
 

      19 jan di     

      20 jan wo     

      21 jan do   studieplanners P3 beschikbaar 

      22 jan vr   start periode 3; 
huiswerkvrij; 
klas 5 PWS-voorstellen 
goedgekeurd en begeleiders bekend 

4 24 p3 w2 25 jan ma     

      26 jan di     

      27 jan wo   3e en 4e lesuur klas 2, 3 en 4 
cursus presenteren 

      28 jan do     

      29 jan vr 8.45 aanleveren cijfers T2  klas 6 inleveren definitieve versie 
PWS 

5 25 p3 w3 1 feb ma MR   

      2 feb di     

      3 feb wo 14.30-16.00 open 
lesmiddag groep 8 
(Westerlaan)  

  

      4 feb do     

      5 feb vr volleybaltoernooi SSZ (in 
de middag) 

klas 4 voorlichtingsmiddag (Van der 
Capellen SG) 
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6 26 p3 w4 8 feb ma     

      9 feb di     

      10 feb wo   3e en 4e lesuur klas 2, 3 en 4 
cursus presenteren; 
roostervrij 

      11 feb do   verkort rooster; 
inhaal/herkansing 

      12 feb vr   verkort rooster; 
inhaal/herkansing 

7 27 p3 w5 15 feb ma     

      16 feb di   3e, 4e, 5e lesuur klas 1 
verdiepingscursus 
studievaardigheden;  
klas 4,5,6 Grieks toneelvoorstelling 
(de Hoeksteen -kerk naast het 
schoolgebouw) 

      17 feb wo 15.00 extra 
informatiemiddag voor 
ouders en lln groep 8 
(Zoom) 

  

      18 feb do   3e, 4e, 5e lesuur klas 3, 4 en 5 
(extra faciliteiten) cursus 
studievaardigheden; 
klas 5 Rome/Griekenland -
projectdag 

      19 feb vr aanleveren cijfers 
herkansingen  

  

8 28   22 feb ma   voorjaarsvakantie 

      23 feb di     

      24 feb wo     

      25 feb do     

      26 feb vr     

9 29 p3 w6 1 mrt ma OR  in maart klas 1 Poëzieavond (Ark); 
in maart klas 3 lln en ouders 
spreekdagen decaan 

      2 mrt di     

      3 mrt wo   3e, 4e, 5e lesuur klas 1 
verdiepingscursus 
studievaardigheden  

      4 mrt do   klas 6 PWS-avond 

      5 mrt vr     
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10 30 p3 w7 8 mrt ma     

      9 mrt di   3e, 4e, 5e lesuur klas 3, 4 en 5 
(extra faciliteiten) cursus 
studievaardigheden; 
klas 4 en 5 beroepenavond 
(Thorbecke SG) 

      10 mrt wo     

      11 mrt do     

      12 mrt vr     

11 31 p3 w8 15 mrt ma MR   

      16 mrt di     

      17 mrt wo     

      18 mrt do   toetsvrij 

      19 mrt vr   toetsvrij behalve 15.00 ob 
inhaalmoment tussentijdse toetsen 
P3 

      20 mrt za Rome-/Griekenlandreis  
za 20 - za 27 mrt 

  

12 32 p3 w9 22 mrt ma   toetsvrij; 
verkort rooster 

      23 mrt di   T3 klas 1-4 en 6 

      24 mrt wo     

      25 mrt do     

      26 mrt vr   klas 1 excursie 
spelcomputermuseum (Zwolle) 

      27 mrt za     

13 33 p4 w1 29 mrt ma   Jong Celeanum excursie Enexishuis 
(Zwolle) 

      30 mrt di     

      31 mrt wo   studieplanners P4 beschikbaar; 
sportdag klas 1 

      1 apr do   roostervrij lln 

      2 apr vr unihockeytoernooi SSZ (in 
de middag) 

Goede Vrijdag 

14 34 p4 w2 5 apr ma   Tweede Paasdag 

      6 apr di   start periode 4; 
huiswerkvrij; 
klas 1 excursie Archeon; 
klas 4 College Carrousel (RUG); 
klas 5 Rector's League 

      7 apr wo 
 

klas 3 deadline inleveren 
profielkeuzeformulier; 
T3 klas 5 

      8 apr do do 8 - za 10 apr MEP 
Overijssel 

  

      9 apr vr aanleveren cijfers T3 klas 
1-4 en 6  
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15 35 p4 w3 12 apr ma     

      13 apr di     

      14 apr wo inhaal ob, herkansingen 
klas 4 en 6  

  

      15 apr do eind toetsweek klas 5; 
reserve herkansingen klas 
4 en 6 

  

      16 apr vr     

16 36 p4 w4 19 apr ma aanleveren cijfers 
herkansingen klas 6  

  

      20 apr di cijfercontrole SE klas 6 o.v. klas 2 excursie NEMO  

      21 apr wo     

      22 apr do Stunt    

      23 apr vr aanleveren cijfers klas 5    

17 37 p4 w5 26 apr ma   vrij 

      27 apr di   Koningsdag 

      28 apr wo   vrij 

      29 apr do     

      30 apr vr     

18 38   3 mei ma   meivakantie 

      4 mei di     

      5 mei wo     

      6 mei do     

      7 mei vr     

19 39 p4 w6 10 mei ma     

      11 mei di klas 5 herkansingen; 
klas 6 examentraining   

  

      12 mei wo klas 5 herkansingen; 
klas 6 examentraining 

  

      13 mei do   Hemelvaart 

      14 mei vr   vrij 

20 40 p4 w7 17 mei ma MR CE-1 

      18 mei di     

      19 mei wo     

      20 mei do     

      21 mei vr aanleveren cijfers 
herkansingen klas 5  

  

21 41 p4 w7 24 mei ma   Tweede Pinksterdag 

      25 mei di     

      26 mei wo voetbaltoernooi SSZ (de 
hele dag) 

  

      27 mei do     

      28 mei vr     
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22 42 p4 w8 31 mei ma OR    

      1 jun di     

      2 jun wo     

      3 jun do     

      4 jun vr     

23 43 p4 w9 7 jun ma     

      8 jun di     

      9 jun wo     

      10 jun do 18.30-20.30 klas 2 Science 
Festival (Westerlaan, Gra) 

  

      11 jun vr   15.00 ob inhaalmoment tussentijdse 
toetsen P4 

24 44 p4 w10 14 jun ma MR (extra) toetsvrij 

      15 jun di 19.00-21.00 klas 1,2,3 
tafelpresentatie 
Cnopiusplus (Zoom, Bee) 

toetsvrij 

      16 jun wo   verkort rooster 

      17 jun do   T4 

      18 jun vr     

25 45 p4 w11 21 jun ma     

      22 jun di     

      23 jun wo     

      24 jun do     

      25 jun vr   klas 1 excursie Burgers' Zoo aan het 
eind van T4 (Dol); 
sportdag Jong Celeanum; 
klas 2 excursie Xanten 

26 46   28 jun ma   roostervrij lln 

      29 jun di   sportdag klas 1 t/m 5 

      30 jun wo   optie klas 1 t/m 4 Kunstendag 

      1 jul do   roostervrij lln 

      2 jul vr   roostervrij lln 

27 47   5 jul ma MR   

      6 jul di     

      7 jul wo     

      8 jul do   activiteitendag 

      9 jul vr     

28     12 jul ma   zomervakantie t/m 20 aug 

      13 jul di     

      14 jul wo     

      15 jul do     

      16 jul vr     

29     19 jul ma     

 

 


