
 

  Leer van en met elkaar! 
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Laatste nieuwsbrief 
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar met de nodige informatie 

voor de komende weken tot aan de vakantie. Het is belangrijk dat iedereen 
deze informatie tot zich neemt, zodat iedereen weet wat er van hem of haar 

wordt verwacht. 

 
Verlof 

Het komt steeds vaker voor dat ouders 
verlof vragen voor de laatste 

schoolweek. Vaak is een 
familieaangelegenheid dan de reden. 

Overleg met leerplicht levert op dat dat 
zomaar niet kan. Verlof in de laatste 

week vóór de vakantie kan alleen met zwaarwichtige redenen en de eerste 
week na de zomervakantie is verlof helemaal niet toegestaan. 

We begrijpen dat sommige ouders en leerlingen denken dat het programma 
klaar is na de laatste toetsen, maar dan staan er echt nog allerlei andere 

activiteiten gepland en het gezamenlijk afsluiten van het schooljaar vinden 
we heel erg belangrijk. Een gezamenlijke start van het schooljaar is ook 

belangrijk, daar worden allerlei zaken besproken voor een goede start van 

het schooljaar en daarom is verlof aansluitend aan de zomervakantie niet 
mogelijk. 

 
De laatste weken van het schooljaar 

 
Maandag 11 juli: 

- Toets-inhaaldag: Alle leerlingen die een of meerdere 
toetsen hebben gemist in de toetsweek, moeten deze 

inhalen, vanaf 8:30 uur in lokaal 412. 
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Dinsdag 12 juli: 
- Alle leerlingen (die betaald hebben) gaan deze dag naar de 

Efteling. Leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar de 

Efteling en melden zich om 10.30 uur bij de ingang bij een 
van onze collega’s. Daar krijgen ze het ticket en kunnen ze 

het park in. Voor vragen kun je terecht bij mevr. Hoekstra. 
 

Woensdag 13 juli: 
- Alle leerlingen van klas 2 gaan naar Lille. 

- Alle leerlingen van klas 3 met Duits in hun pakket gaan naar Aken. 
- Alle leerlingen uit klas 3 met Frans in hun pakket gaan naar Lille. 

 

Donderdag 14 juli: 
- Alle leerlingen van klas 2 hebben een sportdag. De leerlingen 

moeten om 8:30 uur omgekleed op school aanwezig zijn. Einde 
ongeveer 13:45. 

- Sommige leerlingen moeten nog werk inhalen. Zij worden 
hierover persoonlijk geïnformeerd. 

- Tussen 8:30 en 10:00 uur is er de gelegenheid om je toetsen van de 
toetsweek in te zien. Als je dat wilt, maak dan een persoonlijke 

afspraak in teams met je vakdocent. 
 

Vrijdag 15 juli: 
- Rapportvergadering van klas 3. Leerlingen die alleen via de 

zomerschool bevorderd kunnen worden, worden op het eind van de 

dag hierover geïnformeerd. 
 

Maandag 18 juli: 
- Gesprekken met ouders, leerlingen, mentor en 

begeleider zomerschool voor de leerlingen van klas 3 
die het betreft. 

- Rapportvergadering van klas 1 en 2. 
 

Dinsdag 19 juli: 
- Boeken inleveren.  

Aan het begin van het schooljaar heeft de firma Iddink een aantal 
boeken bij je thuis afgeleverd en in bruikleen gegeven. Deze boeken 

moeten nu aan het eind weer worden ingeleverd. Iddink komt daarvoor 
naar school op dinsdag 19 juli. De leerlingen van de 
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Cobbenhagenmavo moeten hun boeken inleveren beneden in de hal 
van de mavo. Je krijgt van de firma Iddink een brief thuisgestuurd met 

daarin een overzicht van de boeken die je moet inleveren, de precieze 

inlevertijd en informatie over het inleverproces. Bij het inleveren moet 
je de inleverbrief bij je hebben. Indien je zelf 

niet kunt op het aangegeven tijdstip vraag 
dan je vader, moeder, broer, zus of 

vriend(in) om jouw boeken in te leveren. 
Boeken die nog voor de zomerschool nodig 

zijn, worden nog niet ingeleverd.  
 

 

van tot afdeling Als je de boeken niet inlevert  
op dinsdag 19 juli,  

dan moet je ze zelf , op eigen kosten, 
opsturen naar Iddink. Meer informatie 

daarover vind je in de brief van Iddink. 

8:30 9:15 Klas 4 

9:15 9:45 Klas 1 

9:45 10:20 Klas 2 

10:20 10:55 Klas 3 

 

- Zomerschool voor leerlingen klas 3. 
- Inhalen opdrachten MSH voor leerlingen van klas 1 en 2 

- Diploma-uitreiking 19:00 uur. Leerlingen en ouders hebben hiervoor 
een uitnodiging ontvangen. 

 
Woensdag 20 juli: 

 
- Alle leerlingen van klas 1 gaan in de ochtend of in de middag op 

bliksemstage bij een bedrijf. Alle ouders en leerlingen hebben hierover 
al informatie ontvangen. 

- Zomerschool voor leerlingen klas 3. 
 

Donderdag 21 juli: 
- Klas 1 heeft Crazy 88, met aansluitend om 14:00 uur 

afsluiting met de klas en rapport ophalen. Aanvangstijd 
horen de leerlingen van de mentor. 

- Klas 2 en 3 hebben de afsluiting met de klas en het 
rapport ophalen om 14:00 uur. 

- Zomerschool voor leerlingen klas 3. 
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Vrijdag 22 juli: 
- Start zomervakantie behalve voor de leerlingen van de 

zomerschool. 

 
Maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 juli: 

- Zomerschool leerlingen klas 3 
 

Doubleurs 
Ouders van leerlingen die afgewezen zijn en ouders van leerlingen met 

wie nader overleg nodig is, worden zo spoedig mogelijk na de 
rapportvergaderingen gebeld door de mentor, uiterlijk vóór woensdag 

20 juli, 14.00 uur. 
Bent u voor deze tijd niet gebeld, dan kunt u er vanuit gaan dat uw 

zoon/dochter over is, vanzelfsprekend op 
voorwaarde dat u bereikbaar bent op het 

nummer dat op school bekend is. U wordt 
dringend verzocht niet zelf contact op te 

nemen over de overgangsbeslissing. U kunt 

echter geen rechten ontlenen aan het feit dat 
u niet gebeld bent. 

 
Schoolverlaters 

- Leerlingen die de school verlaten dienen voor maandag 25 juli 
schriftelijk door de ouders bij de afdelingsleiding te worden afgemeld. 

Dit geldt niet voor de examenkandidaten die geslaagd zijn. 
 

Kluissleutels  
Het spreekt voor zich dat je aan 

het eind van het schooljaar je 
kluisje opruimt en leegmaakt. 

Iedereen moet het deurtje van zijn 
kluisje tijdens de vakantie open 

laten staan om het kluisje te 

kunnen luchten. Leerlingen die van 
school gaan moeten hun 

kluissleutel inleveren bij de 
receptie. 

Alle andere leerlingen kunnen hun sleutel gewoon in hun bezit houden en 
kunnen volgend schooljaar weer gebruik maken van hetzelfde kluisje. 

Denk er aan: je deurtje open in de vakantie!!  
 

Start nieuwe schooljaar 
Het schooljaar 2022/2023 start voor de leerlingen op dinsdag 6 september. 

De regelingen rondom het begin van het schooljaar staan in het 

mededelingenboekje, dat bij het rapport wordt uitgereikt. 
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Vakantieregeling volgend schooljaar  

De data wijken op sommige plaatsen af van de (landelijke) 

adviesdata!!                  

Eerste schooldag dinsdag 6 september 2022 

 
Herfstvakantie  maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 

oktober 2022 
  

Kerstvakantie  maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 

januari 2023 
  

Voorjaarsvakantie 
(Carnaval)  

maandag 20 februari 2023 t/m vrijdag 24 
februari 2023 
  

Goede vrijdag 
 

vrijdag 7 april 2023 

Tweede Paasdag maandag 10 april 2023 
 

Meivakantie  

 
 

maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 

2023 

Hemelvaart 
 

donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 
2023 
 

Tweede Pinksterdag  maandag 29 mei 2023 
 

  
Zomervakantie  maandag 17 juli t/m vrijdag 28 augustus 

2023 

 
 


