
nr wk datum
1 34 Algemeen

maandag 23 augustus startdag personeel 
dinsdag 24 augustus kennismaking brugklassen / introductie en boeken klas 2 en hoger
woensdag 25 augustus introductie brugklassen Hoornse Plas / introductie en boeken klas 2 en hoger
donderdag 26 augustus introductie brugklassen Hoornse Plas / introductie en boeken / start lessen klas 2 en hoger
vrijdag 27 augustus start lessen brugklas

2 35
maandag 30 augustus
dinsdag 31 augustus mentoravond klas 2 en 3
woensdag 1 september mentoravond klas 4, 5 en 6 
donderdag 2 september mentoravond brugklas
vrijdag 3 september

3 36
maandag 6 september
dinsdag 7 september
woensdag 8 september
donderdag 9 september
vrijdag 10 september 8.30-12.00 uur: foto Koch (brugklassen) 

4 37
maandag 13 september afname diataal klas 1, 2 en 3
dinsdag 14 september afname diataal klas 1, 2 en 3
woensdag 15 september afname diataal klas 1, 2 en 3
donderdag 16 september afname diataal klas 1, 2 en 3
vrijdag 17 september

5 38
maandag 20 september
dinsdag 21 september
woensdag 22 september keuzeworkshop RUG atheneum 6 (7+8)
donderdag 23 september
vrijdag 24 september

6 39 diataal inhaalweek /  Start TS blok 1
maandag 27 september
dinsdag 28 september
woensdag 29 september
donderdag 30 september
vrijdag 1 oktober

7 40
maandag 4 oktober
dinsdag 5 oktober
woensdag 6 oktober Voorlichting havo 5 en atheneum 6 - RUG / HANZE. 14:30 uur
donderdag 7 oktober
vrijdag 8 oktober

8 41
maandag 11 oktober
dinsdag 12 oktober klassenbesprekingen: klas 1, klas 2 en examenklassen
woensdag 13 oktober klassenbesprekingen: klas 1, klas 2 en examenklassen
donderdag 14 oktober klassenbesprekingen: klas 1, klas 2 en examenklassen
vrijdag 15 oktober klassenbesprekingen: klas 1, klas 2 en examenklassen

9 42
maandag 18 oktober herfstvakantie
dinsdag 19 oktober herfstvakantie
woensdag 20 oktober herfstvakantie
donderdag 21 oktober herfstvakantie
vrijdag 22 oktober herfstvakantie

10 43 blok 1 kvo lessen klas 1, 2 en 3
maandag 25 oktober
dinsdag 26 oktober foto Koch: klas 2 en hoger, examenfoto en groepsfoto personeel (hele dag) | Poëzierevue brugklassen in de Oosterpoort ov
woensdag 27 oktober foto Koch: klas 2 en hoger en personeel (tot 12.00 uur)
donderdag 28 oktober
vrijdag 29 oktober

11 44
maandag 1 november
dinsdag 2 november studiemiddag (vergadermoment 2)
woensdag 3 november toetsweek 1
donderdag 4 november toetsweek 1
vrijdag 5 november toetsweek 1

12 45
maandag 8 november toetsweek 1 | Foto Koch inhaalmoment
dinsdag 9 november toetsweek 1
woensdag 10 november
donderdag 11 november
vrijdag 12 november

13 46
maandag 15 november voortgangsbespreking klas 3, havo 5, atheneum 5 en 5 
dinsdag 16 november
woensdag 17 november
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donderdag 18 november voortgangsbespreking klas 3, havo 4, atheneum 4 en 5 
vrijdag 19 november voortgangsbespreking klas 3, havo 5, atheneum 5 en 5 | voor 12.00 uur: opgave herkansing toetsweek 1

14 47
maandag 22 november voortgangsbespreking klas 3, havo 5, atheneum 5 en 5  / keuzeworshops A3 profielkeuze
dinsdag 23 november
woensdag 24 november herkansing toetsweek 1
donderdag 25 november Check the Bizz H5
vrijdag 26 november

15 48 Eind TS blok 1
maandag 29 november
dinsdag 30 november
woensdag 1 december
donderdag 2 december
vrijdag 3 december deadline opgave ouderspreekuur

16 49 Start TS blok 2
maandag 6 december
dinsdag 7 december Presentatie PWS; middag!
woensdag 8 december Doemiddag Let's go Augustinus! / Discovery Truck A3
donderdag 9 december
vrijdag 10 december

17 50
maandag 13 december
dinsdag 14 december ouderspreekuur
woensdag 15 december ouderspreekuur
donderdag 16 december
vrijdag 17 december

18 51
maandag 20 december definitieve versie PWS inleveren (mavo 4, havo 5 en atheneum 6)
dinsdag 21 december
woensdag 22 december
donderdag 23 december
vrijdag 24 december kerstviering

19 52
maandag 27 december kerstvakantie
dinsdag 28 december kerstvakantie
woensdag 29 december kerstvakantie
donderdag 30 december kerstvakantie
vrijdag 31 december kerstvakantie

20 1
maandag 3 januari kerstvakantie
dinsdag 4 januari kerstvakantie
woensdag 5 januari kerstvakantie
donderdag 6 januari kerstvakantie
vrijdag 7 januari kerstvakantie

21 2 laatste week blok 1 kvo lessen klas 1, 2 en 3 
maandag 10 januari
dinsdag 11 januari
woensdag 12 januari bespreking examenklas
donderdag 13 januari bespreking examenklas
vrijdag 14 januari bespreking examenklas

22 3 blok 2 kvo lessen klas 1, 2 en 3
maandag 17 januari
dinsdag 18 januari
woensdag 19 januari Toetsweek 2
donderdag 20 januari Toetsweek 2
vrijdag 21 januari Toetsweek 2

23 4
maandag 24 januari Toetsweek 2
dinsdag 25 januari Toetsweek 2 | Open Dag I
woensdag 26 januari Open Dag II
donderdag 27 januari
vrijdag 28 januari

24 5
maandag 31 januari
dinsdag 1 februari
woensdag 2 februari
donderdag 3 februari Check the Bizz H3
vrijdag 4 februari Check the Bizz A3

25 6 Eind TS blok 2
maandag 7 februari
dinsdag 8 februari Presentatie PWS; middag! Alternatief
woensdag 9 februari
donderdag 10 februari
vrijdag 11 februari voor 12.00 uur: opgave herkansing toetsweek 2

26 7
maandag 14 februari adviesvergaderingen brugklas en klas 3
dinsdag 15 februari adviesvergaderingen brugklas en klas 3
woensdag 16 februari adviesvergaderingen brugklas en klas 3 | herkansing toetsweek 2
donderdag 17 februari adviesvergaderingen brugklas en klas 3
vrijdag 18 februari adviesvergaderingen brugklas en klas 3 



27 8
maandag 21 februari voorjaarsvakantie
dinsdag 22 februari voorjaarsvakantie
woensdag 23 februari voorjaarsvakantie
donderdag 24 februari voorjaarsvakantie
vrijdag 25 februari voorjaarsvakantie

28 9 Start TS Blok 3
maandag 28 februari
dinsdag 1 maart
woensdag 2 maart
donderdag 3 maart
vrijdag 4 maart deadline opgave ouderspreekuur

29 10
maandag 7 maart
dinsdag 8 maart
woensdag 9 maart
donderdag 10 maart
vrijdag 11 maart

30 11
maandag 14 maart
dinsdag 15 maart ouderspreekuur / Check the Bizz M3
woensdag 16 maart ouderspreekuur / Check the Bizz M3
donderdag 17 maart Check the Bizz M3
vrijdag 18 maart

31 12 afname Diataal klas 3 (volgmeting)
maandag 21 maart
dinsdag 22 maart
woensdag 23 maart toetsweek 3
donderdag 24 maart toetsweek 3
vrijdag 25 maart toetsweek 3

32 13 laatste week blok 2 kvo lessen klas 1, 2 en 3 
maandag 28 maart toetsweek 3
dinsdag 29 maart toetsweek 3
woensdag 30 maart
donderdag 31 maart
vrijdag 1 april

33 14 blok 3 kvo lessen klas 1 en 2 
maandag 4 april examentrainingen
dinsdag 5 april examentrainingen
woensdag 6 april examentrainingen
donderdag 7 april examentrainingen
vrijdag 8 april examentrainingen

34 15 blok 3 kvo lessen klas 3 
maandag 11 april examentrainingen | voor 12:00 uur: opgave herkansing toetsweek 3 / Check the Bizz H4
dinsdag 12 april examentrainingen
woensdag 13 april examentrainingen / Check the Bizz H4
donderdag 14 april examentrainingen | herkansing toetsweek 3
vrijdag 15 april Goede Vrijdag: leerlingen vrij

35 16 Eind TS blok 3
maandag 18 april 2e Paasdag
dinsdag 19 april examentrainingen
woensdag 20 april examentrainingen
donderdag 21 april examentrainingen
vrijdag 22 april LSD

36 17
maandag 25 april meivakantie
dinsdag 26 april meivakantie
woensdag 27 april meivakantie
donderdag 28 april meivakantie
vrijdag 29 april meivakantie

37 18
maandag 2 mei meivakantie
dinsdag 3 mei meivakantie
woensdag 4 mei meivakantie
donderdag 5 mei meivakantie
vrijdag 6 mei meivakantie

38 19 Start TS Blok 4
maandag 9 mei examentrainingen / cijfercontrole examenklassen
dinsdag 10 mei examentrainingen
woensdag 11 mei examentrainingen
donderdag 12 mei CE1
vrijdag 13 mei CE1

39 20
maandag 16 mei CE1
dinsdag 17 mei CE1
woensdag 18 mei CE1
donderdag 19 mei CE1
vrijdag 20 mei CE1

40 21
maandag 23 mei CE1



dinsdag 24 mei CE1
woensdag 25 mei CE1
donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
vrijdag 27 mei vrij

41 22 afname Diataal klas 1 en 2 (volgmeting)
maandag 30 mei
dinsdag 31 mei
woensdag 1 juni
donderdag 2 juni
vrijdag 3 juni

42 23 afname Diataal klas 1 en 2 (volgmeting)
maandag 6 juni 2e pinksterdag
dinsdag 7 juni
woensdag 8 juni
donderdag 9 juni
vrijdag 10 juni

43 24
maandag 13 juni
dinsdag 14 juni
woensdag 15 juni Uitslag CE1
donderdag 16 juni toetsweek 4
vrijdag 17 juni toetsweek 4

44 25
maandag 20 juni CE2 / toetsweek 4 / toetsweek klas 2 en 3
dinsdag 21 juni CE2 / toetsweek 4 / toetsweek klas 2 en 3
woensdag 22 juni CE2 / toetsweek 4 / toetsweek klas 2 en 3
donderdag 23 juni
vrijdag 24 juni

45 26 laatste week blok 3 kvo lessen / Eind TS blok 4
maandag 27 juni
dinsdag 28 juni
woensdag 29 juni
donderdag 30 juni
vrijdag 1 juli Uitslag CE2 / opgave herkansing toetsweek 4

46 27 activiteitenweek leerlingen
maandag 4 juli voor 12.00 uur: cijfers brugklas in SOM 
dinsdag 5 juli voor 12.00 uur: cijfers onderbouw in SOM / herkansing toetsweek 4
woensdag 6 juli overgangsvergaderingen  
donderdag 7 juli overgangsvergaderingen  
vrijdag 8 juli overgangsvergaderingen onderbouw / voor 12.00 uur: cijfers bovenbouw in SOM

47 28 boeken inleveren
maandag 11 juli cijfercontrole voorexamenklassen / overgangsvergaderingen
dinsdag 12 juli diplomering mavo 4 / overgangsvergaderingen
woensdag 13 juli diplomering havo 5 / overgangsvergaderingen
donderdag 14 juli diplomering atheneum 6 / revisievergadering
vrijdag 15 juli rapporten halen / afsluiting schooljaar personeel

47 29 start zomervakantie
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