
 

 
 
 
 
 
Stein, november 2019 

 
 
 
 
 
AAN ALLE LEERLINGEN EN HUN OUDERS. 
 
 
In verband met de proefwerkweek graag aandacht voor het  
volgende: 
 
1. Aanvang toetsweek 
 
 -  Zie rooster. 
  - De blauwe zone is vanaf donderdag 28 november, met  
   uitzondering voor de brugklas kb01 en de 2e jaars basis en kader, zij  
   hebben PSO en dus geen proefwerkweek. Voorts gaan de klassen BB3, KB3, BB4 

en KB4 in de weken 49, 50 en 51 op 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. 

 - De toetsweek en het studieverlof starten volgens onderstaand schema: 
 

Klas Studieverlof Toetsweek 

Alle klassen Woensdagmiddag 4 
december (5e t/m 8e uur) 

Donderdag 5 december 
 

 
2. Inhaaldag 

De inhaaldag voor de brugklassers is maandag 16 december, voor alle andere 
leerjaren is de inhaaldag dinsdag 17 december. 
In principe dient een leerling elke in de toetsweek gemiste toets in te halen.  
Inhaalwerk wordt gemaakt in F001, aanvang 10.00 uur of anders in overleg met de 
teamleider van de afdeling. 

 
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. Mobiele telefoons, smartwatch, audioapparatuur 

Ook tijdens de toetsperiode dienen in de klas mobiele telefoons, smartwatches 
en alle overige vormen van geluidsdragers uitgeschakeld en opgeborgen te zijn. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Diverse activiteiten tijdens de vergaderweek 
  Tijdens de “vergaderweek” vinden er diverse leerlingactiviteiten plaats.  

Let op je lesrooster of op de afspraken die gemaakt zijn met de betreffende 
docenten. 

 

7. Kerstbal Mondial 
 Het Mondial Kerstbal vindt plaats op donderdag 19 december 2019. De avond 

start om 20.00 uur voor de onderbouw en voor de bovenbouw vanaf 21.00 uur. 
Om 23.00 uur sluiten de deuren. Het belooft weer gezellig te worden en oh ja, let 
op! Denk aan je geldig schoolpasje (2019-2020) en tot 18 jaar géén alcohol. Ben 
je 18+ dan krijg je een polsbandje. 
Als richtlijn voor de eindtijd van leerjaar 1 en 2 geldt 23.00 uur en voor  
leerjaar 3 geldt 23.30 uur. 

 
8. Rapportuitreiking 

Alle leerlingen, behalve de examenleerlingen, ontvangen op vrijdag 20 
december om 11.30 uur hun rapport. Kijk op deze dag voor het lokalenrooster 
in de hal. 
In de week van 20 januari 2020 zal aan de examenleerlingen een SE-lijst 
uitgereikt worden. 

 

9.  Eerste schooldag na de kerstvakantie 
 In verband met een studiemiddag is er op maandag 6 januari 2020 tot 12:10 uur 

les volgens minirooster 2. 
 
10. Ouderavonden 

De zogenaamde 10-minuten-gesprekken met de vakdocenten vinden plaats op 

maandag 27 en dinsdag 28 januari 2020. 
 


