Zwolle, 21 juni 2022

Betreft: planning laatste weken schooljaar 2021-2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen uit klas 1 t/m 5,
We willen jullie informeren over de data voor het bespreken van de toetsen, de activiteitendag,
inhalen, herkansen en de promotie. Het staat allemaal in het schema dat hierbij is gevoegd.
Bestudeer het goed en neem de data over in je agenda!
Sterkte met de laatste loodjes en alvast heel veel succes in de toetsweek!
Met vriendelijke groet,
Mw. Kruizinga
Dhr. Top
Dhr. Van Oossanen

coördinator klas 1 en 2
coördinator klas 3 en 4
coördinator klas 5 en 6
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Planning laatste weken van het schooljaar 2021-2022
Week 25
Datum
maandag 20 juni
dinsdag 21 juni
woensdag 22 juni

Activiteiten
Lesdag
Lesdag, toetsvrij
Lesdag, verkort rooster
Toetsvrij
donderdag 23 juni Start Toetsweek Periode 4 (TW4)
vrijdag 24 juni
TW4
Week 26
Datum
Activiteiten
maandag 27 juni TW4
dinsdag 28 juni
TW4
woensdag 29 juni TW4
donderdag 30 juni TW4
vrijdag 1 juli
TW4
Klas 1 excursie Burgers Bush
Klas 2 excursie Xanten
Week 27
Datum
Activiteiten
maandag 4 juli
Lesvrije dag
NB: Je kunt verplicht worden om te komen als je nog toetsen moet maken of
je handelingsdelen bijvoorbeeld nog niet op orde zijn.
dinsdag 5 juli
Sportdag voor klas 1 t/m 5, info volgt via Magister.
woensdag 6 juli Toetsinzage
Inschrijven inhaal/herkansing TW4
Docenten publiceren toetscijfers voor aanvang toetsinzage via Magister.
Vanaf 08.45 uur: Docenten zitten per vak in een lokaal (zie onderstaand
tijdschema en lokalenrooster), leerlingen doen dit in het aangegeven lesuur
bij de vakdocent:
Klas 5
1e en 2e uur
Klas 2
5e uur
Klas 4
3e uur
Klas 1 - JC
6e uur
Klas 3
4e uur
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Lokalenrooster:
lokaal
1/3/5/6/7
11
12/14
13
15
16/17/18
19
22/23
24/25
27
28
29

vak
nlt/na/sk/bi
du
en
fa
ma
wi
ak
ne
kt
ec/beco
te
gs/ fi

Alle leerlingen leveren tussen 10.30 uur en uiterlijk 12.30 uur persoonlijk
inhaal- en herkansingsformulieren in bij de mediatheek. Na 12.30 uur kun je
het tot 15.00 uur inleveren bij de coördinatoren.

donderdag 7 juli

vrijdag 8 juli
Week 28
datum
maandag 11 juli
dinsdag 12 juli

Als je, door ziekte in de toetsweek, meer dan twee toetsen moet inhalen ga
je naar Mw. Kruizinga (klas 1 en 2), Dhr. Top (klas 3 en 4) of Dhr. van
Oossanen (klas 5).
Activiteitendag klas 1 t/m 5.
Jullie ontvangen nog een brief met informatie over wat je met de
activiteitendag gaat doen.
Lesvrije dag
Activiteiten
10.30 uur Inhaal/herkansingen TW4
08.45 uur cijfers inhaaltoetsen en herkansingen zijn ingevoerd.
Vanaf 9.00 uur boeken inleveren volgens onderstaand schema:
Aanvullende informatie over het inleveren volgt nog in een brief.
Locatie: Atrium
Tijd:
Klas:
09:30
1
10:35
2
11:20
3
12:30
4
13:15
5
14:00
6
Overgangsvergaderingen klas 1 en 2; na afloop van de vergadering bellen
tutoren met de doublanten.
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woensdag 13 juli Overgangsvergaderingen klas 3, 4 en 5; na afloop van de vergadering bellen
tutoren met de doublanten.
Donderdag 14 juli Lesvrije dag
Vanaf 14.30 uur Diploma-uitreiking klas 6
vrijdag 15 juli
10.00 uur - 11.00 uur Promotie onderbouw (klas 1 t/m 3)
11.15 uur - 12.15 uur Promotie bovenbouw (klas 4 en 5)
zaterdag 16 juli Zomervakantie van 16 juli t/m 28 augustus 2022
NB Op maandag 29 augustus (de eerste dag na de zomervakantie) zijn alle leerlingen vrij.
Verdere informatie over de eerste schoolweek volgt in de laatste week van de zomervakantie.
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