
Jaaroverzicht 19-20

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
34 19-aug opstartweek

35 26-aug
roostervrij introductiedag g1 introductie

start lessen 2 en hoger
g1 1-5 les, 6-8 

introductie

36 2-sep schoolfotograaf

37 9-sep

schoolfotograaf
ouderavond lj 1-2

ouderavond lj 3
uitwisseling Kiel g3

informatieavond laptops 
h4+v4

uitwisseling Kiel g3 ontwikkelmiddag 1-4
uitwisseling Kiel g3 uitwisseling Kiel g3

38 16-sep ouderavond h4 natuurwerkdag g1

39 23-sep

excursie biologie h5
ouderavond h5 ouderavond v4-v5

studiekeuzeworkshops 
RUG v5

excursie BSM lj 4 t/m 6
adventure run g1

40 30-sep
inhaaldag 

schoolfotograaf ontwikkelmiddag 1-4

41 7-okt ouderavond v6

42 14-okt fietsexc AK v6 roostervrij Xanten g2 Archeon g1
fietsexc AK h5

43 21-okt

44 28-okt

Studievoorlichting h4-v4
ontwikkelmiddag 5-8

smurfenbal lj 1
studievoorlichting h4-v4

toetsweek lj 4-6
mentordag klas 3

les lj 1-2

45 4-nov

toetsweek lj 3-6
project lj 1-2

toetsweek lj 3-6
project lj 1-2

toetsweek lj 3-6
project lj 1-2

toetsweek lj 4-6
coachdag klas 3

project lj 1-2

reservedag toetsweek
open dag RUG

project lj 1
les lj 2

46 11-nov
excursie AK v5

excursie KUA h5 v6
activiteitendag lj 3

ontwikkelmiddag 5-8

47 18-nov

excursie GS v5 verkort lesrooster

profielkzvoorlichting 
RUG v3

8:00 uur: aanvraag 
herkansing SE h5,v5,v6

uitdelen rapport

48 25-nov
infoavond 

keuzebegeleiding v3
herkansing SE

infoavond keuzebg h3 muziekavond muziekavond

49 2-dec ouderspreekuur Sint onderbouw
50 9-dec excursie DU v5-h4 excursie leerjaar 2 galafeest lj 4,5,6

51 16-dec

excursie BSM lj 4-6
lj 3-6: 1e t/m 4e uur les

lj 1-2: 1e t/m 4e 
jaarafsluiting

52 23-dec
1 30-dec
2 6-jan roostervrij

3 13-jan
infoavond Rome

reservedag toetsweek lj 
4-6

ontwikkelmiddag 1-4 

toetsweek lj 4-6
project lj 1

les lj 2
mentordag klas 3

4 20-jan

toetsweek lj 3-6
project lj 1

les lj 2

toetsweek lj 3-6
project lj 1

les lj 2

toetsweek lj 3-6
project lj 1

les lj 2

toetsweek lj 3-6
coachdag lj 1

les lj 2

reservedag toetsweek lj 
4-6

5 27-jan ibc meeloopdag open dag RUG

6 3-feb

verkort lesrooster ontwikkelmiddag 1-4

8:00 uur: aanvraag 
herkansing SE h5,v5,v6
open huis gymnasium

ibc meeloopdag
diplomering h5 ibc

uitdelen rapport
excursie g5 Rome

7 10-feb

excursie g5 Rome excursie g5 Rome
roostervrij excursie g5 Rome

Valentijnsfeest lj 2
ibc meeloopdag
pwsavond h5

excursie g5 Rome
8 17-feb

9 24-feb
excursie h4 ibc

excursie h4 ibc
herkansing SE

ouderspreekuur

excursie h4 ibc
excursie KUA v4/h4

excursie h4 ibc
pws avond v6 excursie h4 ibc

10 2-mrt profielkeuzedag v3/h3 infoavond werkweek 
v4/h4 toneel toneel

11 9-mrt studievoorlichting v5 h4 excursie AK a3 excursie AK g3 inleveren profielkeuze 
v3/h3

12 16-mrt ontwikkelmiddag 5-8 toetsweek lj 3-6
les lj 1-2

13 23-mrt
toetsweek lj 3-6

project lj 1-2
toetsweek lj 3-6

project lj 1-2
toetsweek lj 3-6

project lj 1-2
toetsweek lj 3-6

project lj 1-2
reservedag toetsweek

project lj 1

14 30-mrt uitwisseling h4 ibc uitwisseling h4 ibc uitwisseling h4 ibc
ontwikkelmiddag 5-8

excursie BSM lj 4-6
uitwisseling h4 ibc

EEP mu h5-v6
uitwisseling h4 ibc

herfstvakantie

kerstvakantie
kerstvakantie

voorjaarsvakantie



15 6-apr

8:00 uur: aanvraag 
herkansing SE h5+v6 1e cijfercontrole h5-v6

8:00 uur: aanvraag 
herkansing v5

reservedag herkansing 
SE h5+v6

verkort lesrooster
uitdelen rapport

Goede Vrijdag

16 13-apr
Tweede Paasdag

herkansing SE v6 h5
ouderspreekuur

pws dag v5
2e cijfercontrole h5-v6

17 20-apr

werkweek v4-h4
examentraining h5-v6

herkansing SE v5

werkweek v4-h4
Indiëdag v5

examentraining h5-v6

werkweek v4-h4
examentraining h5-v6
ontwikkelmiddag 1-4

werkweek v4-h4
examentraining h5-v6

werkweek v4-h4
examentraining h5-v6

18 27-apr meivakantie externe examentraining externe examentraining externe examentraining externe examentraining

19 4-mei

roostervrij
externe examentraining bevrijdingsdag CE 1

20 11-mei
21 18-mei oriëntatiedag h4 Hemelvaartsdag roostervrij
22 25-mei sportdag lj 1 sportdag lj 2
23 1-jun Tweede Pinksterdag uitwisseling g3 Kiel uitwisseling g3 Kiel uitwisseling g3 Kiel uitwisseling g3 Kiel

24 8-jun

uitslag CE1 taaldorp Engels hv2
ontwikkelmiddag 1-4

8:00 uur: inleveren 
aanvraag CE2 h5+v6

toetsweek lj 3-5
lessen lj 1-2

25 15-jun

CE2/toetsweek lj 3-5
lessen lj 1-2

CE2/toetsweek lj 3-5
Fryske Dei lj 1

les lj 2

1AVO
CE2/toetsweek lj 3-5

lessen lj 1-2

CE2/toetsweek lj 3-5
lessen lj 1-2 CE2/locatiesportdag

26 22-jun

kamp g1
inhaaltoetsen lj 3-5

teruggavedag toetsweek

kamp g1
activiteitendagen lj 1-3

kamp g1
activiteitendagen lj 1-3 roostervrij uitslag CE2

roostervrij

27 29-jun

herkansingen SE v5
inleveren boeken
pws werkdag h4-v5

roostervrij roostervrij
diplomauitreiking vwo

roostervrij
diplomauitreiking havo uitdelen rapport

roostervrij leerlingen en docenten afw
roostervrij leerlingen vrij, docenten aanw
toetsweek toetsweek

ontwikkelmiddag 1-4 les 1-4 wordt ingeroosterd, les 5-9 vervalt, lessen stoppen om 11.45 uur
ontwikkelmiddag 5-8 les 1-4 en 9 vervalt, les 5-8 wordt op de plek van 1-4 ingeroosterd, lessen stoppen om 11.45 uur


