Belangrijke data schooljaar 2019 – 2020 unit Made
schoolvakanties en roostervrije (mid)dagen
roostervrije middag
roostervrije dag
herfstvakantie
roostervrije dag
roostervrije middag
roostervrije middag
kerstvakantie
roostervrije middag
roostervrije dag
voorjaarsvakantie
roostervrije dag
roostervrije dag
tweede paasdag
meivakantie
bevrijdingsdag
roostervrije middag
hemelvaart
roostervrije dag
tweede pinksterdag
roostervrije middag
roostervrije dagen
zomervakantie

10 september
30 september
14 – 18 oktober
5 november
18 november
18 december
23 december – 3 januari
21 januari
5 februari
24 – 28 februari
12 maart
3 april
13 april
20 april – 1 mei
5 mei
18 mei
21 mei
22 mei
1 juni
18 juni
6 – 9 juli
13 juli – 21 augustus

*let op: op vrijdag 10 juli worden de rapporten uitgereikt!
schoolfotograaf
1e ronde: 16 september
2e ronde: 24 september

stage
b/k klas 4
b/k klas 3
tl/gt/htl klas 3 snuffelstage

30 september – 11 oktober
16 – 27 maart
23 – 27 maart

45-minuten rooster i.v.m. rapportvergaderingen
27 januari – 31 januari

toetsweek onderbouw vmbo en havo
13 - 17 januari klas 1 t/m 3
13 - 20 januari klas 3 havo
22 - 26 juni
(1 juli inhaaldag toetsen)

schoolexamens
3e jaars vmbo:
13 – 17 januari
15 – 26 juni
4e jaars vmbo:
28 oktober – 1 november
13 – 17 januari
16 – 20 maart

centraal examen
praktische examens b/k
1e tijdvak
uitslag centraal examen 1e tijdvak
2e tijdvak
uitslag 2e tijdvak

in de periode tussen 30 maart en 17 april
7 – 25 mei
10 juni
15 – 18 juni
26 juni

diploma-uitreiking
1 juli

ouderavonden mentoren en vakdocenten
ouderavond mentoren
ouderavond vakdocenten
ouderavond mentoren
ouderavond vakdocenten
ouderavond mentoren

1 oktober
12 december
13 februari
8 en 15 april
12 mei

voorlichtings- en informatieavonden
informatieavond klas 2 gt/havo, klas 3 gt/havo,
klas 4 gt
informatieavond klas 2 t/m 4 b/k
voorlichting htl-leerroute klas 1 tl en 1 havo
voorlichtingsavond mbo-opleidingen/LOBprogramma vmbo klas 3
thema-avond ‘leren leren’
voorlichtingsavond MBO vmbo klas 2 t/m 4
workshop LOB voor ouders van leerlingen vmbo
klas 2 en 3 'Hoe begeleid ik mijn kind bij
zijn/haar studiekeuze?'
voorlichtingsavond vakkenpakketkeuze vmbo
klas 2
informatieavond profiel en voorlichting
voorlopige keuze vwo 3 en havo 3
voorlichtingsavond TC&M en O&O klassen 1
havo/gt, vwo/havo, vwo

26 augustus
27 augustus
7 oktober
8 oktober
23 oktober
4 en 5 november
2 december

20 januari
23 januari
14 mei

schoolfeesten
schoolfeest
winterfeest
carnavalsviering
galabal klas 4

10 oktober
20 december
20 februari
20 mei

werkweek
vmbo 3

week 15

vergaderingen leden ouderklankbordgroep
11 september
6 november
28 januari
25 maart
25 juni

vergaderingen leden medezeggenschapsraad
17 september
22 oktober
10 december
21 januari
18 februari
24 maart
14 april
25 juni

