Jaaragenda 1 december 2020 t/m 14 juli 2021
Alle data in de jaaragenda zijn onder voorbehoud. Indien nodig ontvangt u meer informatie
via uw mail of op de website.

vrijdag 4 december

Sinterklaasviering voor brugklassen

Vrijdag 11 december

Nieuwsbrief voor ouders nr 2 verschijnt op de website

dinsdag 15 december

Inleveren definitieve versie profielwerkstuk 5 havo en 6 vwo

vrijdag 18 december

Kerstactiviteiten in alle leerjaren

21 december 2020 t/m

Kerstvakantie

1 januari 2021
dinsdag 5 januari

Voorstelling “De verschrikkelijke vondeling” voor alle brugklassen
in De Grote Kerk Alkmaar (14.00 – 16.00 uur)

donderdag 7 januari

Voorlichting Rijksuniversiteit Groningen voor 5 en 6 vwo
Triatlon bij Hoornse Vaart voor leerlingen klas 2 met module sport

13 t/m 19 januari

2e tentamenweek examenklassen vmbo/havo/vwo

donderdag 14 januari

Voorlichtingsavond klas 2

18 t/m 22 januari

Mogelijkheid tot mentorenspreekuur

maandag 18 januari

Start periode 3 (18 januari t/m 26 maart)
In deze periode hebben wij op dinsdag het 45 minutenrooster.
Voorstelling “The biggest lawsuit on the Planet” voor 3, 4 en 5 vwo
(14.00 -16.00 uur)

Dinsdag 19 januari

Voorstelling “The biggest lawsuit on the Planet” voor 3, 4 en 5 vwo
(11.00 – 13.00 uur)

21 + 22 januari

Academische Tweedaagse

maandag 25 januari

Voorstelling Sweet Sixteen havo + vwo 3/4/5 en vmbo-tl 3/4
(avond)

woensdag 27 januari

Uitdelen rapporten na 2e periode

maandag 1 februari

Sportdag klas 2 (verdeling volgt)

donderdag 4 februari

Sportdag klas 2 (verdeling volgt)

maandag 8 februari

Media-les 1 voor klassen 1A t/m 1F

dinsdag 9 februari

Voorstelling On Stage klas 1

woensdag 10 februari

Wiskunde onderbouw dag voor 3 vwo/havo/tl
Open Dag (15.00 – 20.30 uur)

donderdag 11 februari

Media-les 1 voor klassen 1K t/m 1P

maandag 15 februari

Media-les 2 voor klassen 1A t/m 1F

dinsdag 16 februari

Beroepenmarkt klas 3 vmbo tl (19.00 – 21.00 uur)

donderdag 18 februari

Media-les 2 voor klassen 1K t/m 1P
Open Podium in de aula (19.00 – 22.00 uur)

22 t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie

1 t/m 5 maart

Aanmeldingsweek voor nieuwe brugklassers

10 t/m 16 maart

Tentamenweek 3 examenklassen

donderdag 18 maart

Kangoeroewedstrijd wiskunde
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23 + 24 maart

Examen drama 5havo + 5 vwo (19.30 uur)

25 + 26 maart

Examen drama 4 vmbo-tl (19.30 uur)

26 maart

Nieuwsbrief voor ouders nr 3 verschijnt op de website

29 maart t/m 2 april

Mogelijkheid tot mentorspreekuur

29 maart

Start periode 4 (29 maart t/m 18 juni)
In deze periode hebben wij op maandag het 45 minutenrooster.

30 + 31 maart

Examen dans praktijk 4 vmbo-tl en 5 havo (19.30 uur)

1 april

Excursie Den Haag alle klassen 3 vmbo

maandag 5 april

2e Paasdag: geen lessen

6 t/m 9 april

Optie excursieweek klas 4

9 t/m 13 april

Proefexamens examenklassen havo en vwo

15 april

5 havo groep MAW naar de Tweede Kamer

vrijdag 16 april

Olympic Moves dans op het Dalton

22 april

Uitreiken cijfers School Examen aan examenkandidaten

23 april

Laatste schooldag examenklassen

26 april t/m 7 mei

Meivakantie

donderdag 13 mei

Hemelvaartsdag: geen lessen

vrijdag 14 mei

Extra vrije dag

maandag 17 mei

Start 1e tijdvak Centraal Examen (t/m 31 mei)

dinsdag 18 mei

Taaldorp Duits klas 3

19 + 20 mei

Speurtocht Van der Meij College voor 1e klassen vmbo

donderdag 20 mei

5 vwo groep MAW naar de Tweede Kamer

maandag 24 mei

2e Pinkerstdag: geen lessen

dinsdag 25 mei

Veldwerk excursie 4 havo

woensdag 26 mei

Veldwerk excursie 4 vwo

donderdag 27 mei

Veldwerk excursie 5 vwo

dinsdag 1 juni

Inleveren boeken 4 vmbo-tl

woensdag 2 juni

Inleveren boeken 5 havo en 6 vwo
CKV festival 4 havo

vrijdag 4 juni

Finale ASK en Olympic Moves (incl. dans)

donderdag 10 juni

Triatlon bij Hoornse Vaart voor leerlingen klas 2 met module sport

10 + 11 juni

Voorstelling On Stage klas 2 (middag en avond)

woensdag 16 juni

Bekendmaking normen Centraal Examen + de examenkandidaten
worden gebeld.

vrijdag 18 juni

Nieuwsbrief voor ouders nr 4 verschijnt op de website

maandag 21 juni

Start periode 5 (21 juni t/m 2 juli)

23 t/m 25 juni

Maatschappelijke stage klas 3

woensdag 23 juni

Kennismakingsmiddag op het Dalton voor nieuwe brugklassers
(14.00 – 16.00 uur)
Kennismakingsavond ouders nieuwe brugklassers (19.30 – 21.30
uur)
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28 + 29 juni

Snuffelstage klas 2

dinsdag 29 juni

Sportdag klas 1

1 + 2 juli

Uitdelen eindrapport

donderdag 1 juli

Sportdag klas 3

vrijdag 2 juli

Excursie naar De Kwakel voor de 1e klassen en de Taalklassen

5 juli

Mogelijkheid voor revisievergaderingen

dinsdag 6 juli

Diploma-uitreiking 4 vmbo-tl

woensdag 7 juli

Diploma-uitreiking havo en vwo

Maandag 12 juli

Start zomervakantie

