
 

 
 
 
 
Stein, april  2018 
 
 
 
AAN ALLE LEERLINGEN EN HUN OUDERS 
 
In verband met de proefwerkweek graag aandacht voor  
het volgende: 
 
 
1. Aanvang proefwerk- en SE week: 
 - De blauwe zone is vanaf donderdag 29 maart, met uitzondering voor  
  KB01, KB2- (PSO) en KB3-klassen (stage). 

 In de blauwe zone is het toegestaan mondeling of schriftelijk de  
stof, die behandeld is in de voorgaande les, af te vragen, echter  
géén aangekondigde toets. 

 -  BB4 en KB4 starten op 4 april met hun CSPE. 
  De toetsweek start voor iedereen op vrijdag 6 april. 
 - Donderdag 5 april is er een studiedag voor het personeel en hebben de leerlingen 

studieverlof.  
 
2. Inhaaldag: 
  

"Inhaaldag" is maandag 16 april 2018, dan wel in overleg met de teamleider. 
In principe dient een leerling elke in de toetsweek gemiste toets in te halen. 
Inhaalwerk wordt gemaakt in C001, aanvang 10.00 uur. 

   
3. Op tijd komen: 
 Als een leerling te laat komt bij een proefwerk mag hij de verloren tijd in het 
 algemeen niet inhalen. 
 
4. Duur van het proefwerk: 

 Leerlingen mogen het lokaal niet verlaten voor het tijdsein geklonken heeft, 
 ook al zijn ze eerder klaar. Gebruik de tijd goed en als er tijd over is, kijk dan 
 alles nog eens na.  
 Neem een leesboek of studieboek voor een ander vak mee. 

 
5. Rapportuitreiking 
 De rapportuitreiking vindt plaats op vrijdag 20 april 2018. 
   - 09.00 uur uitreiking T3 en KB3. 
   - 10.00 uur alle overige klassen. 
 
6. Informatie examenleerlingen 

De eindexamenleerlingen ontvangen op woensdag 18 april om 12.30 uur hun 
voorlopige SE-lijst. 
Examenleerlingen kunnen, indien nodig, tot donderdag 19 april voor 10.00 uur reageren 

op de SE-cijfers, de voorlopige cijferlijst. De definitieve cijferlijst ontvangen de 

examenleerlingen op vrijdag 20 april om 10.00 uur. 

 

 



Op 8 mei ontvangen de examenleerlingen volgens onderstaand rooster de 

exameninstructies. 

  

 8.30 uur:    b4a, k4a, k4b 

9.20 uur:    t4a, t4b, t4c, t4d 

10.30 uur:    h5a, h5b, h5c 

11.20 uur:    v6m, v6n, v6g 

 

7. Begin nieuwe trimester 
 De lessen beginnen weer op maandag 7 mei 2018 om 08.30 uur. 
  
8. Ouderavond 
 De ouderavonden, 10-minuten gesprekken, vinden plaats op dinsdag 15 en woensdag  
 16 mei. 
 
9. Centrale Examens 
 Het centraal examen vindt plaats van woensdag 14 mei t/m 28 mei. 
 
10. Praktisch examen - CSPE 
 Het praktisch examen vindt plaats van woensdag 4 tot en met donderdag 19 april. 
  
11. De examenuitslag 
 Op donderdag 13 juni kunnen de leerlingen tussen 16.30 - 17.30 uur de examenuitslag 
 op school komen ophalen. 
 
12. 2e Tijdvak/ Herexamens 

De herexamens vinden plaats 18 tot en met 20 juni. Een herexamen is alleen mogelijk 
voor het C.E. (zie examenrooster 2e tijdvak). Het rooster volgt. 

   De uitslag van de herexamens wordt op 29 juni 2018 medegedeeld. 

 
13. Mondialavond 
   Donderdag 28 juni eindexamen “GALA”.  
 
14. Diploma-uitreiking 
  Op vrijdag 29 juni vindt de diploma-uitreiking plaats voor de geslaagde kandidaten.  

-  VMBO BB-KB  12.30 uur;   

-  Atheneum  14.30 uur; 

-  Havo     17.00 uur; 

-  VMBO-TL    19.30 uur. 

 
 


