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Agenda
Op onze website kunt u via de ‘snelle links’ naar de
agenda. Deze wordt door ons up to date gehouden.
Ook op Facebook en Instagram zijn allerlei actuele
evenementen te vinden.
Geachte ouders, verzorgers,
Na alle e-mails over corona gerelateerde zaken nu
weer een Nieuwsbrief over alle andere lopende
zaken.

Vakantieregeling 2019-2020
Zomervakantie

20 juli t/m 28 augustus

In deze Nieuwsbrief informeren we u o.a. over de op
handen zijnde verbouwing, het einde van het
schooljaar en de reizen en excursies volgend jaar.

Vakantieregeling 2020 - 2021

Nog anderhalve week en dan zitten de ‘reguliere’
lessen er op. Er komt een programma voor de
laatste weken met op 17 juli de rapportuitreiking. Dit
programma zullen wij mailen aan de leerlingen en
ook op onze website zetten.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Er zijn ook leerlingen voor wie de overgang naar
een volgend leerjaar nog niet zeker is. Zij zullen,
met hun ouders, op school worden uitgenodigd voor
een gesprek om de mogelijkheden te bespreken.
Komend schooljaar hebben wij in de brugklas geen
leerlingen voor het gymnasium. Uiteraard kunnen
de leerlingen die nu gymnasium volgen er op
rekenen dat zij dit de komende schooljaren gewoon
kunnen afronden.
Succes met de laatste loodjes. Is er iets, laat u het
ons dan alstublieft weten.
Met vriendelijke groet,
Karlijn van Doorn

17 t/m 25 oktober
19 december t/m 3 januari
20 t/m 28 februari
5 april
1 t/m 16 mei
24 mei
17 juli t/m 29 augustus

Nieuwbouw en verbouwing BINASlokalen
De komende periode wordt er druk ge- en verbouwd
op onze school.
Voor de nieuwbouw zijn de tekeningen gereed. Het
is de bedoeling dat naast het studiehuis, aan de
kant van lokaal 113, een vleugel van twee
verdiepingen gebouwd wordt. Dit levert ons zes
extra lokalen op, waarvan enkele grotere lokalen.
De nieuw- of aanbouw start in de kerstvakantie. Dit
betekent dat wij, ondanks het lokalentekort dat we al
hebben, tijdens de verbouwing lokalen zullen
missen. Hiervoor wordt een passende oplossing
gezocht.
Op 3 juli start de verbouwing van de tweede
verdieping; de BINAS lokalen in het hoofdgebouw
worden grondig verbouwd en er wordt een Bèta lab
gecreëerd. Hiermee spelen wij in op de wens van
leerlingen en docenten om in een professionele
werkomgeving de lessen te volgen en te geven.
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RV-toetsen
De examenleerlingen hebben het rooster voor de
RV-toetsen ontvangen. Op 26 juni krijgen zij de
uitslag. Op die dag worden alle leerlingen die een
RV-toets hebben gemaakt gebeld over het resultaat.
De leerlingen die in eerste instantie niet geslaagd
waren, en na de RV-toets wel, worden op school
uitgenodigd om hun definitieve cijferlijst te halen.
De leerlingen die uiteindelijk niet geslaagd zijn
ontvangen via de decanen en de mentor een
uitnodiging voor een gesprek over hoe nu verder.
Wij wensen de leerlingen veel succes met de
afronding.

7 juli havo
Mw. Blom en
dhr. Boon

Tijd
18.30 – 19.15 uur

Mw. Van der Hoogt en
dhr. Bornebroek

19.45 – 20.30 uur

Mw. Pons en
dhr. Van Kemseke

21.00 – 21.45 uur

8 juli vwo
Mw. De Heer en
dhr. Van Loozen

Tijd
18.30 – 19.15 uur

Dhr. Van Leeuwen

19.45 – 20.30 uur

Dhr. Paliama

21.00 – 21.45 uur

Reizen en excursies
Het bestuur heeft besloten dat niet alleen dit
schooljaar, maar ook komend schooljaar – tot in
ieder geval januari - geen excursies of reizen
geboekt mogen worden.
Dit betekent dat de brugklaskampen bij de start van
het schooljaar niet door kunnen gaan. Wel krijgen
deze leerlingen een introductiedag om kennis te
maken met elkaar.

Diploma-uitreiking
De diploma-uitreiking kan dit jaar helaas niet op de
gebruikelijke manier plaatsvinden. Er zijn te veel
leerlingen om iedereen tegelijkertijd te ontvangen in
het theater.
We hebben een plan bedacht dat aan de mentoren
en de ouderraad is voorgelegd en wat is
goedgekeurd. Deze week zijn de uitnodigingen
verstuurd aan alle geslaagde leerlingen.
Leerlingen mogen twee personen (uit hetzelfde
huishouden) meenemen naar de diploma-uitreiking.
6juli mavo
ZM4A

Tijd
18.30 – 19.15 uur

ZM4B

19.45 – 20.30 uur

ZM4C

21.00 – 21.45 uur

Ook de buitenlandse reizen komen helaas te
vervallen, omdat er niets geboekt mag worden en
de situatie nog onzeker is. Bovendien heeft het
bestuur dit jaar de annuleringskosten voor haar
rekening genomen, zodat u als ouders terugbetaald
konden worden. Dit was slechts eenmalig. We
willen niet het risico nemen te boeken om opnieuw
geconfronteerd te worden met kostbare
annuleringen en teleurstellingen.

Planning laatste weken
Bij de planning voor de laatste weken zijn alle
oorspronkelijke data aangehouden. Wij hebben er
bewust voor gekozen het schooljaar niet te
verlengen met extra lesweken, in tegenstelling tot
veel andere middelbare scholen. Wij vinden het
belangrijk dat zowel de leerlingen als onze docenten
ruim de tijd hebben om het werk af te ronden.
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Na 24 juni zijn er voor de onderbouwleerlingen de
AV-toetsen (adviestoetsen). Hierover bent u al
eerder door ons geïnformeerd. Op dit moment zijn
wij druk bezig met de inventarisatie. Welke leerling
moet welke toets maken?
De bovenbouwleerlingen hebben een toetsweek
met PTA-toetsen. Hierover worden zij door de
vakdocenten geïnformeerd.
Zodra het rooster voor de toetsweek gereed is,
mailen wij dit aan de leerlingen. Ook wordt het op
de website gezet.
Als een leerling geen toetsen heeft, betekent dit niet
dat de vakantie al begonnen is. Leerlingen blijven
tot 13 juli oproepbaar. Op 14,15 en 16 juli hoeven
de leerlingen in principe niet naar school. De
uitreiking van de rapporten is op 17 juli. Dit geldt als
een verplichte schooldag.

PWS volgend schooljaar
Voor het PWS (H4 en V5) worden er dit jaar geen
centrale bijeenkomsten ingepland. Het is wel de
bedoeling dat de leerlingen hieraan verder werken.
Juist deze weken kunnen zij de vrijgekomen tijd
hiervoor goed gebruiken. Docenten proberen voor
de vakantie al contact te leggen met hun PWSleerlingen.

LOB-inhaaldagen
Leerlingen die op 7 juli hun LOB-uren nog niet op
orde hebben, worden door de decaan uitgenodigd
op één van de inhaaldagen, om zodoende de uren
bij te werken.

Topsportcontract
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt het
sportcontract veranderd in een Topsportcontract. Er
is op dit moment een wildgroei ontstaan aan
sportcontracten en veel leerlingen hebben hierdoor,
soms ten onrechte, vrijstelling voor LO en andere
vakken.
Een leerling komt in aanmerking voor een
Topsportcontract als hij/zij speelt in een eerste- of
eredivisieteam. Er moet in ieder geval per sport
bekeken worden of er op het hoogste niveau wordt
gesport. Ook zal er contact moeten zijn tussen de
trainer en de mentor op school. Bij onvoldoende
prestaties op school kan een Topsportcontract na

evaluatie ontbonden worden. Na iedere periode
vindt er een evaluatie plaats.
Dit houdt in dat alle lopende sportcontracten, die in
principe ieder jaar vervallen, niet verlengd worden.
Om in aanmerking te komen voor een
Topsportcontract kunnen leerlingen contact
opnemen met de afdelingsleider van hun jaarlaag.

Boeken inleveren
Op 13 juli is Van Dijk op school om de boeken in
ontvangst te nemen.
De leerlingen ontvangen per mail en per brief het
inleverformulier. Zorg ervoor dat je je boeken al op
volgorde van de lijst hebt, op een stapel, netjes
ingevuld, zodat alles vlotjes verloopt. Door het
strakke schema is er geen tijd om op school nog op
je gemak alles uit te zoeken .
Brugklassen
Z1A
09.00 – 09.15 uur
ZB1B
09.15 – 09.30uur
ZT1C
09.30 – 09.45 uur
Z1D
09.45 – 10.00 uur
Z1E
10.00 – 10.15 uur
Z1F
10.15 – 10.30 uur
Z1G
10.30 - 10.45 uur
2e Klassen
ZB2A
10.45 – 11.00 uur
ZBT2B
11.00 – 11.15 uur
ZT2C
11.15 – 11.30 uur
ZHV2D
11.30 – 11.45 uur
ZH2E
11.45 – 12.00 uur
ZMH2F
12.00 – 12.15 uur
ZMH2G
12.15 – 12.30 uur
ZM2H
12.30 – 12.45 uur
ZM2K
12.45 – 13.00 uur
3e Klassen
ZB3A
13.00 – 13.15 uur
ZBT3B
13.15 – 13.30 uur
ZT3C
13.30 – 13.45 uur
ZV3D
13.45 – 14.00 uur
ZH3E
14.00 – 14.15 uur
ZH3F
14.15 – 14.30 uur
ZM3A
14.30 – 14.45 uur
ZM3B
14.45 – 15.00 uur
ZM3C
15.15 – 15.30 uur
4e Klassen en 5e Klassen
ZH4A
15.30 – 15.45 uur
ZV4A
15.30 – 15.45 uur
ZH4B
15.30 – 15.45 uur
ZH4C
15.45 – 16.00 uur
ZH4D
15.45 – 16.00 uur

25
26
20
23
23
18
23
12
25
26
28
26
24
23
30
29
25
24
25
24
21
21
21
28
20
26
26
29
29
31
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4e Klassen en 5e Klassen - vervolg
ZV4B
16.00 – 16.15 uur
ZV4C
16.00 – 16.15 uur
ZV5A
16.00 – 16.15 uur
ZV5B
16.15 – 16.30 uur
ZV5C
16.15 – 16.30 uur

23
27
23
25
23

Uitreiken rapporten
Op vrijdag 17 juli ontvangen alle leerlingen hun
rapport. Dit is een verplichte schooldag. Omdat het
ook dan nog niet mogelijk is alle leerlingen tegelijk
te ontvangen, is er een rooster gemaakt. Binnen dit
rooster kunnen steeds tien leerlingen tegelijk het
rapport in ontvangst nemen. Het is een strak
schema. Wij vragen de leerlingen op tijd, maar
zeker niet te vroeg te komen.
Voor de leerlingen is er na het in ontvangst nemen
van het rapport nog een verrassing.
KLas
Z1A
ZB1B
ZT1C
Z1D
Z1E
Z1F
Z1G
ZB2A
ZBT2B
ZT2C
ZHV2D
ZH2E
ZMH2F
ZMH2G
ZM2H
ZM2K
ZB3A
ZBT3B
ZT3C
ZV3D
ZH3E
ZH3F
ZM3A
ZM3B
ZM3C
HAVO 4
HAVO 4
HAVO 4

Tijd
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
9.30 – 10.30
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00

Lokaal
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Mentor
BREM
HEJE
CARG
JANE
BARN
ZIJR
VRRU
DAVA
TOEK/BERJ
BAKW
ENDM
KINR
KLEV
WIJL/HOOF
SCHT
OTTJ
BROA
EEKD
WASS
SYSD
DRIA
BRAB
LOOB
STOU
ALHF
BREG
LANB
GRES

HAVO 4
HAVO 4
HAVO 4
HAVO 4
ZV4A
ZV4B
ZV4C
ZV5A
ZV5B
ZV5C

11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30

113
114
115
116
101
102
103
104
105
106

GRAL
BENA
KIMD
BOON
BARC
HESJ
DRIG
RUSH
GOEA
HAGG

Het rapport kan niet aan een vriend/vriendin worden
meegegeven.
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Overzicht laatste schoolweken
Datum
t/m woensdag
24-6-2020

Afspraak / activiteit
Lessen volgens het 30-minutenrooster
Woensdag 24-6 – les tot uiterlijk 14.00 uur
Voor aanvang van de toetsweek moeten alle bovenbouwleerlingen alles (inhalen
toetsen, PO’s maken, etc.) hebben afgerond.

Donderdag 25-6 t/m
donderdag 2-7 2020

Toetsweek OB (alleen AV-toetsen) + BB

Vrijdag 26-6-2020

Uitslagdag van de RV-toetsen van de examenklassen

Vrijdag 03-07-2020

Leerlingen oproepbaar om eventuele achterstanden weg te werken

Maandag 6-7-2020

Leerlingen oproepbaar om eventuele achterstanden weg te werken
18.30 – 21.45: diploma-uitreiking mavo (in shifts)

Dinsdag 7-7-2020

Leerlingen oproepbaar om eventuele achterstanden weg te werken
18.30 – 21.45: diploma-uitreiking havo (in shifts)

Woensdag 8-7-2020

Leerlingen oproepbaar om eventuele achterstanden weg te werken
18.30 – 21.45: diploma-uitreiking vwo (in shifts)

Donderdag 9-7-2020

Leerlingen oproepbaar om eventuele achterstanden weg te werken

Vrijdag 10-7-2020

Leerlingen oproepbaar om eventuele achterstanden weg te werken

Maandag 13-7-2020

Leerlingen oproepbaar om eventuele achterstanden weg te werken
09.00 – 16.30: boeken inleveren

Dinsdag 14-7-2020
t/m donderdag 16-072020

Leerlingen zijn vrij

Vrijdag
17-7-2020

Uitreiken rapporten en eventuele certificaten
De mentoren maken binnen de beschikbare tijd afspraken met maximaal tien
leerlingen tegelijk om hun rapport op te halen. Leerlingen worden uitgenodigd via
de mail.
Let op: dit is een verplichte schooldag.

