Overzicht belangrijke data schooljaar 2020-2021
Datum

Voor wie?

maandag 24 en dinsdag 25 augustus
schoolfotograaf

alle leerlingen

dinsdag 1 september
contactavond

ouder(s)/verzorger(s) havo 4,5, en vwo 4, 5 en 6

woensdag 9 september
contactavond

ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen mavo 4

donderdag 10 september
voorlichting profielkeuze havo 4 en vwo 4

ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen havo 3 en vwo 3

maandag 14 t/m vrijdag 18 september
activiteitenweek 1

leerlingen verschillende afdelingen

dinsdag 15 september
contactavond

ouder(s)/verzorger(s) havo 2 en vwo 2

dinsdag 22 september
contactavond

ouder(s)/verzorger(s) klas 1

woensdag 23 september
contactavond

ouders(s)/verzorger(s) en leerlingen mavo 3

maandag 5 oktober
contactavond

ouders(s)/verzorger(s) en leerlingen mavo 2

maandag 5 t/m vrijdag 9 oktober
toetsweek 1

leerlingen mavo 3,4 en havo 4,5 en vwo 4,5,6

maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober

herfstvakantie

dinsdag 3 t/m woensdag 4 november
1e en 2e uur herkansingen

leerlingen mavo 4, vwo 5, vwo 6, havo 5 hele dag

maandag 16 t/m vrijdag 20 november
toetsweek 1

leerlingen klas 1, 2 en havo 3 en vwo 3

donderdag 3 december
spreekuur

alle ouders

maandag 7 t/m vrijdag 11 december
toetsweek 2

leerlingen mavo 3,4 en havo 4,5 en vwo 4,5,6

maandag 14 t/m vrijdag 18 december
activiteitenweek 2

leerlingen verschillende afdelingen

maandag 21 dec. t/m vrijdag 1 jan.

kerstvakantie

donderdag 21 januari
presentatieavond Profielwerkstuk (PWS)

ouder(s)/verzorger(s) leerlingen mavo 4

donderdag 28 t/m vrijdag 29 januari
1e en 2e uur herkansingen

leerlingen mavo 4, havo 5 en vwo 6, vwo 5 29 jan.

vrijdag 12 t/m donderdag 18 februari
toetsweek 2
toetsweek 3

leerlingen klas 1, 2 en havo 3 en vwo 3
leerlingen mavo 3,4 en havo 4,5 en vwo 4,5,6

donderdag 18 februari
Wintergala 19.30 – 23.00 uur

leerlingen klas 1 en 2

vrijdag 19 t/m vrijdag 26 februari

voorjaarsvakantie

maandag 1 t/m vrijdag 5 maart
activiteitenweek 3

leerlingen verschillende afdelingen

maandag 1 t/m vrijdag 5 maart
snuffelstage

leerlingen mavo 3

woensdag 3 maart
presentatieavond Profielwerkstuk (PWS)

ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen havo 5 en vwo 6

woensdag 10 maart
presentatie meesterproef O&O

ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen vwo 6

donderdag 11 maart
presentatie meesterproef O&O

ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen havo 5

dinsdag 30 maart
spreekuur

alle ouders

donderdag 1 t/m maandag 5 april

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen

dinsdag 6 t/m maandag 12 april
toetsweek 4

leerlingen mavo 4, havo 5 en vwo 6

maandag 12 t/m vrijdag 16 april
internationale studiereizen onderbouw

leerlingen klas 3

maandag 19 t/m vrijdag 23 april
toetsweek 4

leerlingen mavo 3, havo 4 en vwo 4,5

maandag 19 t/m dinsdag 20 april
herkansing toetsweek 1,2,3 volgens
rooster

leerlingen mavo 4, havo 5 en vwo 6

maandag 26 en dinsdag 27 april

extra vrije dag en Koningsdag

maandag 3 t/m vrijdag 7 mei

meivakantie

donderdag 13 en vrijdag 14 mei

Hemelvaart en extra vrije dag

maandag 24 mei

2de Pinksterdag

woensdag 16 juni
uitslag Centraal Examen 1ste tijdvak

eindexamenleerlingen

maandag 21 juni
studieverlof

leerlingen klas 2 en hoger

dinsdag 22 t/m maandag 28 juni
toetsdagen

leerlingen verschillende klassen

maandag 21 t/m vrijdag 25 juni
toetsweek 5

leerlingen mavo 3, havo 4, vwo 4,5

maandag 28 en dinsdag 29 juni
7e en 8e uur inhaaluur en herkansing

leerlingen verschillende klassen

vrijdag 2 juli
uitslag Centraal Examen 2de tijdvak

eindexamenkandidaten

dinsdag 6 juli
diploma-uitreiking 19.30 uur

eindexamenkandidaten mavo

woensdag 7 juli
diploma-uitreiking 19.30 uur

eindexamenkandidaten havo

donderdag 8 juli
diploma-uitreiking 19.30 uur

eindexamenkandidaten vwo

Op contactavonden worden ouder(s)/verzorger(s) van een bepaald leerjaar uitgenodigd.
Op spreekuren worden ouder(s)/verzorger(s) tussen 18.30 en 22.00 uur in de gelegenheid
gesteld te spreken met de coach en vakdocenten van zoon/dochter over het leerproces en de
schoolresultaten. Per leerling kunnen maximaal drie gesprekken worden aangevraagd.
Elk gesprek duurt 10 minuten.
In verband met het coronavirus worden de gesprekken vooralsnog niet op school
gevoerd. Over de invulling van de contactavonden en de spreekuren ontvangt u
ruim van te voren een schrijven.

