
 

Jaarkalender h/v bovenbouw 2017 - 2018 
 
Augustus 
ma 28 leerlingen lesvrij 
di 29 Introductie 
wo 30 Start lessen 
 
September 
wo 13 Kennismakingsouderavond 4A- en 4G-klassen 
do 14 Kennismakingsouderavond 4H-klassen 
ma 18 t/m 20 Koelbroek 5H-klassen 
do 21 Kennismakingsouderavond 5A- en 5G-klassen 
wo 27 Ouderavond 5H-, 6A- en 6G-klassen 
 
Oktober 
do 5 t/m 12 Toetsweek examenklassen 
vr 13 Leerlingen lesvrij i.v.m. jubilarissendag 
ma 9 4H-klassen naar Fontys tot 13:00 uur 
za 14 t/m 22 herfstvakantie 
ma 23 leerlingen lesvrij i.v.m. personeelsactiviteit 
di 24 leerlingen huiswerkvrij 
do 26 Excursie Den Haag cluster maw 5H-, 6A- en 6G-klassen 
 
November 
ma 6 t/m 9 Leerlingen 40-minutenrooster tot 12:50 uur 
ma 6 Voorlichtingsavond bij Fontys 
di 7 Voorlichtingsavond bij Fontys 
do 9 Voorlichtingsavond bij Fontys 
vr 10 Uitreiking rapport 1 
vr 17 Bezoek Tilburg University 4vwo 
vr 17 Cambridge examens 
ma 13 10-minutengesprekken met mentoren 
ma 20 Cambridge examens 
wo 22 Cambridge examens 
wo 22 Leerlingen 40-minutenrooster tot 12:50 uur i.v.m. proeflessen 
di 28 Cambridge examens 
di 28 Jet-Net careerday 4havo en 5vwo met NG- of NT-profiel 
wo 29 5H Speeddaten 
do 30 Gastlessen Avans 
do 30 Cambridge examens 
 
December 
vr 1 5vwo speeddaten met studenten van Universiteit Maastricht 
wo 13 t/m 21 Toetsweek bovenbouw 
vr 22 Leerlingen halve dag vrij i.v.m. kerstviering 
za 23 t/m 7 Kerstvakantie 



 

 
Januari 
ma 8 Leerlingen huiswerkvrij 
di 9 t/m 22 Start rekentoetsen 
vr 12 Leerlingen 40-minutenrooster tot 12:50 uur i.v.m. nieuwsjaarsviering 
wo 17 Leerlingen 40-minutenrooster tot 12:50 uur i.v.m. proeflessen 
ma 22 t/m 25 Leerlingen 40-minutenrooster tot 12:50 uur i.v.m. rapportvergaderingen 
ma 22 t/m 24 Luistertoetsen MVT examenklassen 
do 25 Stralingspracticum examenklassen 
vr 26 Uitreiking rapport 2 
wo 31 t/m 1 feb 10-minutengesprekken met vakdocenten 
 
Februari 
wo 7 Presentaties profielwerkstukken examenklassen 
vr 9 Leerlingen 40-minutenrooster tot 12:50 uur i.v.m. Carnavalsviering 
za 10 t/m 18 Carnavalsvakantie 
ma 19 Leerlingen huiswerkvrij 
do 22 Deadline insturen sollicitatiebrief voor leerlingen van 5H naar 5V 
vr 23 4vwo inleveren keuze MAW / WisD 
wo 28 Open Huis 
 
Maart 
vr 2 t/m 19 Rekentoetsen  
ma 5 Cambridge examens 
di 6 Cambridge examens 
vr 9 Cambridge examens 
za 10 Cambridge examens 
vr 16 t/m 23 Toetsweek bovenbouw 
wo 21 Examens Delf Scolaire  
di 27 Interviewavond 4H en 5V  
do 29 Deadline inschrijvingen  herkansingen SE tot 12:00 uur 
vr 30 Goede Vrijdag, leerlingen vrij 
 
April 
ma 2 Tweede Paasdag, leerlingen vrij 
wo 4 t/m 6 Herkansingen examenklassen havo/vwo 
ma 9 t/m 12 Rapportvergaderingen, leerlingen 40-minutenrooster tot 12:50 uur 
vr 13 Uitreiking rapport 3 
ma 16 10-minutengesprekken met mentoren 
vr 27 Koningsdag, leerlingen vrij 
za 28 t/m 13 mei Meivakantie (incl. Hemelvaart op 10 en 11 mei) 

 
Mei 
ma 14 t/m 29 Centrale examens 
di 15 Voorlichting profielwerkstuk 4H-, 5A- en 5G-klassen 
ma 21 Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij 



 

di 29 Start rekentoetsen (t/m 11 juni) 
di 29 Rome-avond 5G 
wo 30 Koelbroek 5vwo  
do 31 Koelbroek 5vwo 
 
Juni 
ma 4 t/m 8 Activiteitenweek 
di 12 Gala havo/vwo 
wo 13 Uitslag centrale examens 
ma 18 Centrale examens tweede tijdvak 
do 21 t/m 28 Toetsweek bovenbouw 
di 26 Uitreiking certificaten Goethe, Delf Scolaire en Cambridge 
vr 29 Uitslag centrale examens tweede tijdvak 
 
Juli 
ma 2 t/m 5 Voortgangsvergaderingen, leerlingen vrij 
wo 4 Diploma-uitreiking 5H 
do 5 Diploma-uitreiking 6A en 6G 
vrij 6 Uitreiking rapport 4, leerlingen halve dag vrij 
ma 9 t/m 17 aug Zomervakantie 


