
 

Stein, juni 2019 

 
 
AAN ALLE LEERLINGEN EN HUN OUDERS. 

 

In verband met de proefwerkweek graag aandacht voor het  

volgende: 

 

1. Aanvang toetsweek: 

 Voor het rooster van de toetsweek zie het nieuwsbericht op  

 de site van Groenewald. 

 De "blauwe zône" begint op woensdag 12 juni 2019.  

 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. 

 Maandagmiddag 17 juni is er voor alle leerlingen vanaf 12.10 uur  

 studieverlof. Start proefwerkweek: voor alle klassen op dinsdag 18 juni.  

   
2. Inhaaldag: 

 Donderdag 27 juni is "Inhaaldag". In principe dient een leerling alle in de 

proefwerkweek gemiste toetsen in te halen. Indien je een toets gemist hebt, meld je dan  

 bij de teamleider/laagcoördinator. Het inhaalwerk wordt gemaakt in C001, aanvang 

10.00 uur. 

 

3. Op tijd komen: 

 Als je te laat komt bij een proefwerk mag je 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 eventueel een leesboek of een studieboek voor een ander 

vak mee. 

 

5.  Galafeest 

 Donderdag 27 juni om 18.30 uur ontvangst geslaagde leerlingen bij de Mondial. 

 

6. Rapportuitreiking: 

  De rapportuitreiking vindt plaats op vrijdag 5 juli 2019 om 10.30 uur voor alle klassen. 

 

7. Inzage proefwerken op vrijdag 5 juli 2019. 

 Van de klassen 1 t/m 3 geven de mentoren de proefwerken tijdens de rapportuitreiking 

terug. De leerlingen van de hogere klassen kunnen, als ze dat wensen, tussen 11.00 en 

12.00 uur bij de vakdocent terecht om hun werk in te zien. 

 

8. Begin nieuwe schooljaar: 

 Het schooljaar 2019/2020 begint weer op maandag 19 augustus 2019. 


