
Start van het jaar 

Op 14 of 15 augustus krijgt iedere leerling een brief thuis met informatie over het nieuwe 
schooljaar. Hieronder staan de startmomenten per klas.  

 

1
e
 klas: start woensdag 19 augustus met de mentor om 9.00 uur tot 13.00 uur. Donderdag 20 

augustus vanaf 8.30 uur sportochtend t/m het 4
e
 uur (13.00 uur), daarna vrij. Vanaf vrijdag 21 

augustus les volgens rooster. 

2
e
 klas: start donderdag 20 augustus om 8.30 uur met de mentorles; 5

e
 en 6

e
 uur kennismaking in de 

niveaugroepen met een sportmiddag. Vanaf vrijdag 21 augustus les volgens rooster 

3
e
 klas havo/vwo: start woensdag 19 augustus om 8.30 uur met les van de mentor t/m het 4

e
 lesuur 

(tot 13.00 uur); daarna vrij. Donderdag 20 augustus vanaf 2
e
 uur les volgens rooster. Vrijdag 21 

augustus les volgens rooster. 

3
e
 klas vmbo: start woensdag 19 augustus om 8.30 uur met les van de mentor t/m het 4

e
 lesuur; 

daarna vrij. Donderdag 20 augustus lessen vanaf 2
e
 uur volgens rooster. Vrijdag 21 augustus: 

- D-deelschool: 1
e
 t/m 4

e
 lesuur lessen volgens rooster, 5

e
 en 6

e
 uur sportactiviteit. 

- E-deelschool: 1
e
 en 2

e
 lesuur lessen volgens rooster; 3e en 4e lesuur sportactiviteit; 5

e
 en 6e 

lesuur weer lessen volgens rooster. 

4ED: start woensdag 19 augustus om 12.00 uur met een mentorles. Donderdag 20 augustus 

organiseren de leerlingen de sportdag van klas 1.  

Overige 4
e
 klassen vmbo: start donderdag 20 augustus om 8.30 uur met les van de mentor, daarna 

lessen volgens rooster. Vrijdag 21 augustus: 
- D-deelschool: 1

e
 t/m 4

e
 lesuur lessen volgens rooster, 5

e
 en 6

e
 uur sportactiviteit. 

- E-deelschool: 1
e
 en 2

e
 lesuur lessen volgens rooster; 3e en 4e lesuur sportactiviteit; 5

e
 en 6e 

lesuur weer lessen volgens rooster. 

4 havo en 4 vwo: start woensdag 19 augustus met les van de mentor t/m het 4
e
 lesuur (tot 13.00 uur); 

daarna zijn zij vrij. Donderdag 20 augustus lessen vanaf 2
e
 uur volgens rooster.  Vrijdag 21 augustus 

les volgens rooster.  

5 vwo: start donderdag 20 augustus 1
e
 uur mentorles. Daarna les volgens rooster. 

 
Eindexamenklassen: 5 havo en 6 vwo zie schema hieronder  
  
Maandag 17 augustus: 

- Leerlingen 6vwo met de profielen NG en NT: 13.30 uur in lokaal B004 i.v.m. de voorbereiding 
van de onderzoeksweek. 

- Leerlingen van 5FD: 13.30 uur in lokaal B107 
 
Dinsdag 18 augustus:  

- Leerlingen 6vwo met de profielen NG en NT onderzoek i.v.m. PWS 
- De leerlingen van 5FA en 5FB om 13.30 uur in lokaal B004 i.v.m. de voorbereiding van de 

onderzoeksweek. 
- Leerlingen van 5FD lopen stage   

 
Woensdag 19 augustus: 

- Leerlingen 6vwo 1
e
 uur mentorles;  daarna onderzoek/schrijven PWS 

- Leerlingen 5FA, 5FB, 5FC 1
e
 uur mentorles; daarna onderzoek/schrijven PWS 

 
Donderdag 20 augustus:  

- Leerlingen 6vwo en 5FA, 5FB, 5FC onderzoek/schrijven PWS 
- Leerlingen 5FD stage 
- Leerlingen  5vwo: 1

e
 uur mentorles 

 



Vrijdag 21 augustus: 

- Leerlingen 6vwo en 5FA, 5FB, 5FC onderzoek/schrijven PWS 
- Leerlingen 5FC met bsm begeleiden sportactiviteit vmbo 
- Leerlingen 5FD op school om 8:30 uur; leerlingen bereiden stagepresentatie voor en werken aan 

verslag. Presentatie stage is om 16:00 uur 


