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Datum:  Activiteit:  

    

11 – 17 sept   excursieweek  

do. 29 sept  Voorlichtingsavond klas 4  

ma. 10 okt.   Studiedag  

ma. 17 – vr. 21 okt  Herfstvakantie  / studieverlof  

do. 27 okt. – wo. 2 nov  1e tentamenweek in gymzaal voor examenleerlingen  

do. 3 en vr. 4 nov  Leerling bezoekdagen  4-TL (leerlingen volgen  1dag)  

di. 8 nov.  Uiterste datum inleveren cijfers alle examenklassen n.a.v. 1e tentamenweek  

do. 10 nov.  Uiterste datum doorgeven herkansing 4-TL v.d. 1e tent. week   

ma. 14 nov.  START periode 2 (donderdag: 45-minutenrooster)  

do. 17 nov.  4e+5e uur herkansingen 1e tentamenweek 4-TL  

ma. 14  - vr. 26 nov.  Mogelijkheid tot mentorgesprekken (afspraak met mentor)  

vr. 16 dec.  Kerstgala (onder voorbehoud)  

vr. 23 dec.  ’s morgens kerstactiviteit per afdeling  

ma. 26 dec – vr. 6 jan.   kerstvakantie  

wo. 18 – di. 24 jan.  2e tentamenweek in gymzaal voor examenleerlingen  

wo. 25 jan.  Open Dag (45 minutenrooster t/m 5e lesuur)  

ma. 30 jan.  START periode 3 (maandag 45 minutenrooster)  

ma. 30 jan.  Uiterste datum inleveren cijfers alle examenklassen n.a.v. 2e tentamenweek  

ma. 30 jan – 10 febr.  Mogelijkheid tot mentorgesprek (afspraak met mentor)  

wo. 1 febr.   Uiterste datum doorgeven herkansing 4-TL v.d.  2e tent. week    

ma. 6 febr.  4e+5e uur herkansingen 2e tentamenweek 4-TL  

do. 9 en vr. 10 febr.  Praktijk examen drama (’s middags en ’s avonds)  

ma. 27 febr - vr. 3 mrt.  voorjaarsvakantie  

ma. 6 mrt.  Uiterste datum inleveren motivatiebrief voor lln die van 4TL naar 4Havo  

ma. 13 mrt.  Start Centraal Praktisch Examen voor beeld. vakken vmbo (tekenen)  

di. 14 en wo. 15 mrt  Praktijkexamen dans  (’s middags en ’s avonds) (samen met lln uit 5A/H)  

wo. 22 – di. 28 mrt  3e tentamenweek in gymzaal voor examenleerlingen  

wo. 29 mrt  Start mondelinge tentamens voor EN, DU en FA en practica BINAS vakken  

do. 30 mrt.  uiterste datum inleveren/aanvullen LOB voor lln uit 4TL  

za. 1 apr.  uiterste datum inschrijving vervolgopleiding 4-TL in MBO  

ma. 3 apr.   Uiterste datum inleveren cijfers alle examenklassen n.a.v. 3e tentamenweek  

wo. 5 apr.  uiterste datum opgeven herkansingen 3e tentamenweek 4-TL  

ma. 10 apr.  VRIJ 2e paasdag  

di. 11 apr.  START periode 4 (woensdag  45 minutenrooster)  

wo. 12 apr.  4e+5e uur herkansingen 3e tentamenweek 4-TL  

vr 14 apr.  Alle SE-cijfers  moeten in Magister staan  

di. 18 apr.  vaststellingsmoment SE-cijfers voor 4TL voor afd.leider en mentoren  

ma. 17 – vr. 21 april  Examentraining in lessen volgens rooster  

do. 20 apr.  Uitdelen eindcijfers schoolexamens  

  

Zie volgend blad    
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vr. 21 apr.  activiteit tijdens laatste off. schooldag (programma volgt)  

ma. 24 apr. – 5 mei  Meivakantie / studieverlof  

ma. 8 – wo.10 mei  Examentraining in de lessen volgens (apart) rooster  

do. 11 mei  Start Centraal Examen 1e tijdvak (rooster zie Examenblad.nl)  

do. 11 –  vr. 26 mei  Centraal Examen 1e tijdvak  

ma. 29 mei  2e pinksterdag  

wo. 14 juni  08.00 u bekendmaking normen CE 1e tijdvak vmbo –alg.  

  10.50 u vaststellingvergadering CE 1e tijdvak 4-TL  

  13.00 – 14.00 u bellen examenkandidaten  

  15.00 u ophalen cijferlijsten CE 1e tijdvak 4-TL   

vr. 16 juni  Voor 12.00 uur opgave CE 2e tijdvak bij examensecretarissen   

ma. 19  t/m vr. 30  jun.  Centraal Examen 2e tijdvak  (rooster via Examenblad.nl)  

vr. 23 juni   Inleveren boeken 4TL (nog onder voorbehoud)  

do. 6 juli   8.00 u bekendmaking normen 2e tijdvak   

  10.30 u vaststellingsvergadering cijfers  CE2  

  11.00 – 12.00 u uitslag CE 2e tijdvak bekendmaken naar leerlingen  

di. 11 juli   20.00 u  diploma-uitreiking 4-TL  

  

  


