
 

Jaarkalender h/v onderbouw 2017 - 2018 
 
Augustus 
ma 28 leerlingen lesvrij 
di 29 Start introductie 
wo 30 Start lessen derde klassen 
do 31 Start lessen tweede klassen 
 
September 
vr 1 Start lessen brugklassen 
ma 4 Kennismakingsouderavond D- en E-brugklassen en 1 en 2TOP 
di 5 Kennismakingsouderavond F-brugklassen en 2G-klassen 
wo 6 Kennismakingsouderavond 2H-, 2TH- en 2A-klassen 
wo 13 Kennismakingsouderavond 3A- en 3G-klassen  
do 14 Kennismakingsouderavond 3H, 3TOP-klassen  
di 26 Ouderavond vto-Duits D-, E- en F-brugklassen en vto-leerlingen uit 

3H- en 3A-klassen 
 
Oktober 
do 12 disco voor leerjaar 1 + 2 
vr 13 leerlingen lesvrij 
za 14 t/m 22 herfstvakantie 
ma 23 leerlingen lesvrij 
di 24 leerlingen huiswerkvrij 
wo 25 Informatieavond profielkeuze 3vwo 
do 26 Informatieavond profielkeuze 3havo en 3TOP 
 
November 
ma 6 t/m 9 Leerlingen 40-minutenrooster tot 12:50 uur i.v.m. rapportvergaderingen 
vr 10 Uitreiking rapport 1 
vr 10 Bezoek HAN Nijmegen 3H- en 3TOP-klassen 
ma 13 10-minutengesprekken met mentoren 
wo 22 Leerlingen 40-minutenrooster tot 12:50 uur i.v.m. proeflessen groep 8 
wo 22 Spellenavond 2G 
wo 29 Speeddaten 3H/3TOP met 5H 
do 30 Voorlichting nieuwe vakken 
 
December 
vr 1 Speeddaten 3A- en 3G-klassen met 5A- en 5G-klassen en met 

studenten van Universiteit Maastricht 
vr 15 Schaatsen brugklassers 
vr 15 Start toetsweek derde klassen 
ma 18 t/m 22 Toetsweek 
vr 22 Leerlingen halve dag vrij 
za 23 t/m 7 jan Kerstvakantie 
 



 

Januari 
ma 8 Leerlingen huiswerkvrij 
vr 12 Leerlingen 40-minutenrooster tot 12:50 uur i.v.m. 

nieuwjaarsbijeenkomst 
di 16 Vakkenmarkt derde klassen 
wo 17 Leerlingen 40-minutenrooster tot 12:50 uur i.v.m. proeflessen groep 8 
ma 22 t/m 25 Leerlingen 40-minutenrooster tot 12:50 uur i.v.m. rapportvergaderingen 
di 23 Oriëntatieproject gymnasium 
vr 26 Uitreiking rapport 2 
wo 31 t/m 1 feb 10-minutengesprekken met vakdocenten 
 
Februari 
di 6 Ouderavond TOPklassen hockey en handbal 
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 voorlopige profielkeuze 3havo en 3vwo 
wo 28 Open Huis 
 
Maart 
ma 05 Informatieavond extra opleidingen 
di 13 Vragenuurtje 3havo en 3 vwo bij decaan 
ma 19 t/m 23 Toetsweek 
do 29 Ouderavond Londenreis 3G 
vr 30 Goede Vrijdag, leerlingen vrij 
 
April 
ma 2 Tweede Paasdag, leerlingen vrij 
wo 4 Informatieavond gymnasium 
ma 9 t/m 12 Leerlingen 40-minutenrooster tot 12:50 uur i.v.m. rapportvergaderingen 
vr 13 Uitreiking rapport 3 
ma 16 10-minutengesprekken met mentoren 
vr 20 Definitieve profielkeuze voor 3havo en 3vwo 
di 24 Informatieavond THavo 
vr 27 Koningsdag, leerlingen vrij 
za 28 t/m 13 mei Meivakantie (incl. Hemelvaart op 10 en 11 mei) 
 
Mei 
di 15 Ouderavond Trierreis 2G 
wo 16 Ouderavond Engelandreis 3H en 3TOP 
ma 21 Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij 
di 22 Ouderavond Oxfordreis 
do 24 Ouderavond Berlijnreis 
 
Juni 
ma 4 t/m 8 Activiteitenweek 



 

do 21 t/m 28 Toetsweek 
 
Juli 
ma 2 t/m 5 Leerlingen vrij i.v.m. voortgangsvergaderingen 
vrij 6 Uitreiking rapport 4, leerlingen halve dag vrij 
ma 9 t/m 17 aug Zomervakantie 
 
 
 


