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Betreft: Toetsweek Opvangklas 

 
Geachte ouder(s), verzorger(s),  
 
Voorafgaand en in de aankomende proefwerkweek organiseert Lyceo de Toetsweek Opvangklas op het 
Celeanum. Op beide locaties zal er toetsweek opvangklas georganiseerd worden. Tijdens de toetsweek 
opvangklas kunnen leerlingen onder toezicht en in alle rust de proefwerken voorbereiden. Wanneer de 
leerling dit vraagt is er de mogelijkheid om overhoord te worden. Wij bieden een rustige plek om 
zelfstandig te kunnen werken, als er vragen zijn over de stof zullen wij hier samen met de leerling naar 
kijken.  

 
Het gaat hierbij om de volgende data en tijden voor de Westerlaan (Jong Celeanum en klas 1): 

- Maandag 17 januari vanaf 13.00 uur tot 17.015 uur aan de Zoom. 

- Dinsdag 18 januari vanaf 12.30 uur tot 15.00 uur. 
- Woensdag 19 januari vanaf 11.00 uur tot 14.30 uur. 
- Donderdag 20 januari vanaf 12.30 uur tot 15.00 uur. 
- Maandag 24 januari vanaf 11.00 uur tot 14.30 uur.  

 
Het gaat hierbij om de volgende data en tijden voor de Zoom (klas 2 t/m 6): 

- Maandag 17 januari vanaf 13.00 uur tot 17.15 uur. 

- Dinsdag 18 januari vanaf 13.00 uur tot 17.15 uur. 
- Woensdag 19 januari vanaf 13.00 uur tot 17.15 uur. 
- Donderdag 20  januari vanaf 13.00 uur tot 17.15 uur. 

- Vrijdag 21 januari vanaf 13.00 uur tot 17.15 uur. 

- Maandag 24 januari vanaf 13.00 uur tot 17.15 uur. 

- Dinsdag 25 januari vanaf 13.00 uur tot 17.15 uur. 

 

Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de eindtijd van de toetsen. Leerlingen zijn niet 

verplicht om tot het einde op school te blijven zitten.    

 
De kosten bedragen € 86,- per leerling voor de toetsweek opvangklas. Om in te schrijven vult u het 
inschrijfformulier aan de achterzijde in, inclusief de Akkoordverklaring voor betaling in. Deze mag gemaild 
worden naar bo.deroode@lyceo.nl.  

 

Het is ook mogelijk om een week voor de toetsweek te starten met de toetsweek opvang klas. De start 
zal dan zijn op maandag 10 januari aan de Zoom. De kosten hiervan zijn € 172,- per leerling in totaal. Dit 
graag vermelden op het aanmeldformulier. 

 
N.B.: de leerlingen zullen op volgorde van binnenkomst van de inschrijving worden geplaatst. Uiterste 
inschrijfdatum is vrijdag 24 december. 

Leerlingen die al deelnemen in de huiswerkbegeleiding van Lyceo kunnen kosteloos deelnemen aan de 
begeleiding aan de Westerlaan of de Zoom.    
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Inschrijfstrook Toetsweek opvangklas (TWOK) 

 
Naam leerling     ………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum leerling   ………………………………………………………………………… 
 
Adres      ............................................................................. 
 
Postcode / Woonplaats    ............................................................................. 
 
Klas      ………………………………………………………………………… 
 
 
Naam ouder/verzorger    ………………………………………………………………………… 
 
Telefoon thuis & mobiel   …………………………………   &  ……………………………… 
 
E-mail ouder/verzorger    ………………………………………………………………………… 
 
 

Factuurgegevens  
U ontvangt per e-mail een factuur voor de eenmalige betaling van € 86,- aan Lyceo voor deelname aan de 
Toetsweek Opvangklas van Lyceo op het Celeanum.  Bij twee weken komen de kosten op € 172,-. 
 
Naam + Voorletter(s) ......................................................................................................  
    
Adres   ...................................................................................................... 
 
Postcode / Woonplaats ...................................................................................................... 
 
Eén/twee weken ...................................................................................................... 
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