
week datum onderbouw 4 havo 5 havo

week 33

ma 15 aug. 
zomervakantie zomervakantie zomervakantiedi 16 aug. 

wo 17 aug. 

do 18 aug. 

vr 19 aug. 

week 34

ma 22 aug. introdag: 8.30-11.00u introdag: 8.30-11.00u introdag: 8.30-11.00u 

di 23 aug. start lessen start lessen start lessen

wo 24 aug.

do 25 aug.

vr 26 aug.

week 35

ma 29 aug. 

di 30 aug. 
wo 31 aug. 
do 1 sep. 

vr 2 sep. 

week 36

ma 5 sep. startpws inleveren 
di 6 sep. 
wo 7 sep. 
do 8 sep. klassenuitje klassenuitje klassenuitje
vr 9 sep. 

week 37

ma 12 sep. studiedag 
(leerlingen vrij)

studiedag 
(leerlingen vrij)

studiedag 
(leerlingen vrij)

di 13 sep. 
wo 14 sep. 

do 15 sep. 

vr 16 sep. 

week 38

ma 19 sep. CITO 0 (klas 1)

bekendmaking 
begeleiders pws + 

deze week: 
voortgangsgesprekken 

pws

di 20 sep. CITO 0 (klas 1)
wo 21 sep. CITO 0 (klas 1)

do 22 sep. CITO 0 (klas 1)

vr 23 sep. inhalen gemiste CITO'S

week 39

ma 26 sep. 

di 27 sep. 
wo 28 sep. 

do 29 sep. 

vr 30 sep. 

week 40

ma 3 okt. 
deze week: OPP-

gesprekken klas 1 & 
nieuwe lln klas 2 en 3

deze week: OPP-
gesprekken 
nieuwe lln



week datum onderbouw 4 havo 5 havo

week 40
di 4 okt. 

wo 5 okt. 

do 6 okt. 

vr 7 okt. 

week 41

ma 10 okt. 
deze week: OPP-

gesprekken klas 1 & 
nieuwe lln klas 2 en 3

deze week: OPP-
gesprekken 
nieuwe lln

di 11 okt. 

wo 12 okt. 

do 13 okt. 

vr 14 okt. 

week 42

ma 17 okt. 
deze week: 

voortgangsgesprekken 
pws

di 18 okt. 
wo 19 okt. 

do 20 okt. 

vr 21 okt. 

week 43

ma 24 okt. 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie

di 25 okt. 
wo 26 okt. 

do 27 okt. 

vr 28 okt. 

week 44

ma 31 okt. studiedag 
(leerlingen vrij)

studiedag 
(leerlingen vrij)

studiedag 
(leerlingen vrij)

di 1 nov. 

wo 2 nov. 
voorlichting 

vervolgopleiding
voorlichting 

vervolgopleiding

do 3 nov. 

vr 4 nov. 

week 45

ma 7 nov. 
deze week: 

feedbackgesprekken pws

di 8 nov. 

wo 9 nov. 

do 10 nov. 

vr 11 nov. 

week 46

ma 14 nov. deze week: OPP-
gesprekken

di 15 nov. 

wo 16 nov. 

do 17 nov. 

vr 18 nov. 



week datum onderbouw 4 havo 5 havo

week 47

ma 21 nov. 
deze week: OPP-

gesprekken

di 22 nov. 
wo 23 nov. 

do 24 nov. toetsweek 1 
→ met aangepast 

rooster: van 8.30 uur tot 
uiterlijk 12.15 uur

tentamenweek 1  
→ aangepast rooster

tentamenweek 1  
→ aangepast rooster

vr 25 nov. 

week 48

ma 28 nov. 

deze week: 
toetsweek 1  → met 

aangepast rooster: van 
8.30 uur tot uiterlijk 

12.15 uur 
&

OPP-gesprekken klas 3

tentamenweek 1  
→ aangepast rooster

tentamenweek 1  
→ aangepast rooster

di 29 nov. 

wo 30 nov. 

do 1 dec. 

vr 2 dec. 

week 49

ma 5 dec. deze week: OPP-
gesprekken klas 3

di 6 dec. 

wo 7 dec. 

do 8 dec. inhaaldag TW1 inhaaldag TW1 inhaaldag TW1

vr 9 dec. Studiekeuzebeurs West

za 10/12: 
Studiekeuzebeurs West

week 50

ma 12 dec. 
deze week: OPP-
gesprekken klas 2

di 13 dec. 

wo 14 dec. 

do 15 dec. 
herkansingen periode 1 & 
tienminutengesprekken 

(middag / avond)

herkansingen periode 1 & 
tienminutengesprekken 

(middag / avond)

herkansingen periode 1 & 
tienminutengesprekken 

(middag / avond)

vr 16 dec. 

week 51

ma 19 dec. deze week: OPP-
gesprekken klas 2

deze week: 
voortgangsgesprekken 

pws

di 20 dec. 
wo 21 dec. 
do 22 dec. 

vr 23 dec. leerlingen vrij leerlingen vrij leerlingen vrij

week 52

ma 26 dec. 

kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie

di 27 dec. 

wo 28 dec. 

do 29 dec. 

vr 30 dec. 

week 1

ma 2 jan. 

kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie



week datum onderbouw 4 havo 5 havo

week 1

di 3 jan. 

kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie
wo 4 jan. 

do 5 jan. 

vr 6 jan. 

week 2

ma 9 jan. deze week: OPP-
gesprekken

di 10 jan. 

wo 11 jan. 

do 12 jan. 

vr 13 jan. 

zo 15 jan. 
zo 15/1: verzamelen om 

18.00u voor 
wintersportreis

zo 15/1: verzamelen om 
18.00u voor 

wintersportreis

week 3

ma 16 jan. wintersport voor 
deelnemende leerlingen - 

overige leerlingen 
hebben les volgens 

rooster

wintersport voor 
deelnemende leerlingen 

- overige leerlingen 
hebben les volgens 

rooster

di 17 jan. 

wo 18 jan. 
do 19 jan. 

vr 20 jan. 
vrij 20/1: terugkomst 
wintersport rond 8.30u

vrij 20/1: terugkomst 
wintersport rond 8.30u

week 4

ma 23 jan. 
studiedag 

(leerlingen vrij)
studiedag 

(leerlingen vrij)
studiedag 

(leerlingen vrij)

di 24 jan. deze week: OPP-
gesprekken klas 1

deze week: 
feedbackgesprekken pws

wo 25 jan. 
do 26 jan. 
vr 27 jan. 

week 5

ma 30 jan. 
deze week: OPP-
gesprekken klas 1

di 31 jan. 
wo 1 feb. 

do 2 feb. 

vr 3 feb. 

week 6

ma 6 feb. 

di 7 feb. 
wo 8 feb. 

do 9 feb. 

vr 10 feb. 

week 7

ma 13 feb. 

di 14 feb. 

wo 15 feb. 

do 16 feb. 
vr 17 feb. 

week 8

ma 20 feb. INLEVEREN PWS



week datum onderbouw 4 havo 5 havo

week 8

di 21 feb. 

wo 22 feb. 

do 23 feb. 

vr 24 feb. 

week 9

ma 27 feb. 

voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantiedi 28 feb. 

wo 1 mrt. 

do 2 mrt. 

vr 3 mrt. 

week 10

ma 6 mrt. 

di 7 mrt. 

wo 8 mrt. 
do 9 mrt. toetsweek 2 

→ aangepast rooster:
van 8.30 uur 

tot uiterlijk 12.15 uur 

tentamenweek 2 
→ aangepast rooster

tentamenweek 2 
→ aangepast roostervr 10 mrt. 

week 11

ma 13 mrt. 

toetsweek 2 
→ aangepast rooster:

van 8.30 uur 
tot uiterlijk 12.15 uur 

tentamenweek 2 
→ aangepast rooster

tentamenweek 2 
→ aangepast rooster

di 14 mrt. 

wo 15 mrt. 

do 16 mrt. 

vr 17 mrt. 

week 12

ma 20 mrt. deze week: OPP-
gesprekken

di 21 mrt. 
deze week: 

beoordelingsgesprekken 
pws

wo 22 mrt. 

do 23 mrt. 
inhaaldag TW2 & 

tienminutengesprekken - 
middag / avond

inhaaldag TW2 & 
tienminutengesprekken - 

middag / avond

inhaaldag TW2 & 
tienminutengesprekken - 

middag / avond

vr 24 mrt. 

week 13

ma 27 mrt. 
deze week: OPP-

gesprekken

di 28 mrt. 

wo 29 mrt. 

do 30 mrt. herkansingen periode 2 herkansingen periode 2 herkansingen periode 2

vr 31 mrt. herkansingen periode 2

week 14

ma 3 apr. 
deze week: OPP-
gesprekken klas 3

di 4 apr. 
pws-presentaties van 

14.00 uur tot 16.00 uur



week datum onderbouw 4 havo 5 havo
week 14 wo 5 apr. 

do 6 apr. 
uiterlijk inleveren 

profielkeuzeformuleren 
(lln 3 havo) bij decaan

bekendmaking 
cijfers pws

vr 7 apr. Goede Vrijdag / lln vrij Goede Vrijdag / lln vrij Goede Vrijdag / lln vrij

week 15

ma 10 apr. 2e Paasdag 2e Paasdag 2e Paasdag

di 11 apr. 

CITO 1 t/m 3 
& 

deze week: OPP-
gesprekken klas 3

wo 12 apr. CITO 1 t/m 3

do 13 apr. CITO 1 t/m 3

vr 14 apr. inhalen gemiste CITO's

week 16

ma 17 apr. deze week: OPP-
gesprekken klas 2

di 18 apr. 
wo 19 apr. 

do 20 apr. 

vr 21 apr. 

week 17

ma 24 apr. 

meivakantie meivakantie meivakantie
di 25 apr. 
wo 26 apr. 
do 27 apr. 
vr 28 apr. 

week 18

ma 1 mei 

meivakantie meivakantie meivakantie

di 2 mei 
wo 3 mei 

do 4 mei 

vr 5 mei 

week 19

ma 8 mei 
deze week: OPP-
gesprekken klas 2

deze week:
excursie Blijdorp voor 
leerlingen met biologie

di 9 mei 

wo 10 mei 

do 11 mei CSE-scheikunde

vr 12 mei CSE-Nederlands

week 20

ma 15 mei 
deze week: OPP-

gesprekken
CSE-geschiedenis en 

biologie

di 16 mei CSE-Engels

wo 17 mei CSE-Duits

do 18 mei Hemelvaartsdag Hemelvaartsdag Hemelvaartsdag

vr 19 mei leerlingen vrij leerlingen vrij leerlingen vrij



week datum onderbouw 4 havo 5 havo

week 21

ma 22 mei 
deze week: OPP-

gesprekken CSE-Frans

di 23 mei CSE wiskunde A en 
wiskunde B

wo 24 mei CSE- economie

do 25 mei CSE- natuurkunde

vr 26 mei CSE-aardrijkskunde

week 22

ma 29 mei 2e Pinksterdag 2e Pinksterdag 2e Pinksterdag

di 30 mei 
deze week: OPP-
gesprekken klas 1

wo 31 mei 

do 1 jun. 

vr 2 jun. 

week 23

ma 5 jun. deze week: OPP-
gesprekken klas 1

di 6 jun. 

wo 7 jun. 

do 8 jun. 

vr 9 jun. 

week 24

ma 12 jun. 

di 13 jun. 

wo 14 jun. 

do 15 jun. 
afrondingsdagen

met
afrondende toetsen

en
aangepast rooster

tentamenweek 3 
→ aangepast rooster

vr 16 jun. 

week 25

ma 19 jun. 

afrondingsdagen
met

afrondende toetsen
en

aangepast rooster

tentamenweek3  
→ aangepast rooster

CSE 2e tijdvak

di 20 jun. CSE 2e tijdvak

wo 21 jun. CSE 2e tijdvak

do 22 jun. CSE 2e tijdvak

vr 23 jun. 

week 26

ma 26 jun. deze week
themaweek  

→ met aangepast 
rooster: 

iedere dag van 8.30 uur 
tot 13.45 uur 

met op vrijdag 30 juni: 
van 13.00 uur tot 13.45 
uur - presentatie voor 

belangstellenden

deze week
themaweek  

→ met aangepast 
rooster: 

iedere dag van 8.30 uur 
tot 13.45 uur 

met op vrijdag 30 juni: 
van 13.00 uur tot 13.45 
uur - presentatie voor 

belangstellenden

di 27 jun. 

wo 28 jun. 
do 29 jun. 

vr 30 jun. 

week 27

ma 3 jul. sportactiviteit
(8.30u - 13.00u)

sportactiviteit
(8.30u - 13.00u)

diploma-uitreiking van 
19.00u - 21.00u

di 4 jul. Efteling
(8.30u - 17.30u)

Efteling
(8.30u - 17.30u)

wo 5 jul. 
klassenuitjes

(8.30u - 14.45u)
klassenuitjes

(8.30u - 14.45u)



week datum onderbouw 4 havo 5 havo
week 27

do 6 jul. leerlingen vrij leerlingen vrij
vr 7 jul. leerlingen vrij leerlingen vrij

week 28

ma 10 jul. 

zomervakantie zomervakantie zomervakantie
di 11 jul. 
wo 12 jul. 
do 13 jul. 
vr 14 jul. 

week 29

ma 17 jul. 

zomervakantie zomervakantie zomervakantie
di 18 jul. 
wo 19 jul. 
do 20 jul. 
vr 21 jul. 

week 30

ma 24 jul. 

zomervakantie zomervakantie zomervakantie
di 25 jul. 
wo 26 jul. 
do 27 jul. 
vr 28 jul. 

week 31

ma 31 jul. 

zomervakantie zomervakantie zomervakantie
di 1 aug. 
wo 2 aug. 
do 3 aug. 
vr 4 aug. 

week 32

ma 7 aug. 

zomervakantie zomervakantie zomervakantie
di 8 aug. 
wo 9 aug. 
do 10 aug. 
vr 11 aug. 

ma 14 aug. 
zomervakantie zomervakantie zomervakantie

week 33

di 15 aug. 
wo 16 aug. 
do 17 aug. 
vr 18 aug. 


