
 

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van 
leerlingen van leerjaar 3 en 4 
 
 
Betreft  Ons kenmerk Datum 
Informatie toets- en projectweek u22.038/ROE-wes 25 november 2022 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Met deze brief informeren we u over de aankomende toetsweek en de aansluitende projectdagen. 
Aanvullend informeren we u over de laatste weken tot de kerstvakantie.  
 
Toets- en projectweek 
De  toetsweek van periode 1 start op woendag 30 november en loopt tot en met dinsdag 6 december. 
Het rooster van deze toetsweek staat al in Magister. Aansluitend vinden de projectdagen plaats op 7, 8 
en 9 december. Het rooster van die dagen kunt u vanaf woensdag 30 november in Magister vinden.  
De projectdagen zullen voor leerjaar 3 in het teken staan van CKV, LOB en workshops met het thema 
diversiteit. 
Voor leerjaar 4 staan de projectdagen in het teken van het afronden schoolexamen periode 1,  
LO-lessen en het vormgeven van het LOB-dossier. Na de toets- en projectdagen gaat leerjaar 4 op 
stage, de stage periode loopt van maandag 12 december tot en met vrijdag 23 december. 
 
Als u vragen heeft over de invulling van de toets-week en/of projectdagen is de mentor van uw kind uw 
eerste aanspreekpunt. 
 
Informatie laatste weken 
In de school zijn wij op dit moment druk bezig met het vormgeven van de plannen voor het nieuwe 
schoolgebouw. Wij doen ons best om dit zo veel mogelijk naast de lessen te plannen, echter dit lukt niet 
altijd. Dit betekent dat in de weken tot de kerstvakantie er momenten zullen zijn van extra 
studiemiddagen waarbij de leerlingen vrij zijn. 
 
Schoolreisje 
Wij hebben er dit jaar voor gekozen om het schoolreisje te vervroegen. Op donderdag 15 december 
gaan we met leerjaar 1 tot en met 3 en de ISK naar de Winter Efteling! Nadere informatie volgt 
binnenkort. 
 
Samenvatting belangrijke data 

Datum Activiteit 
30 november – 6 december Toetsweek 
7-8-9 december Projectdagen 
9 december Studiemiddag leerlingen lj 1 t/m 3 vrij vanaf 12.50 uur 
12 december – 23 december Stage leerjaar 4 
12 december Start periode 2, leerlingen lj 1 t/m 3 vrij vanaf 12.50 uur  
13 december  Studiemiddag leerlingen lj 1 t/m 3 vrij 
15 december Schoolreis Winter Efteling leerjaar 1, 2 en 3 en ISK 
20 december Oudercontactmiddag en -avond 
21 december Oudercontactmiddag (uitloop) 
22 december Ontwikkelmiddag, leerlingen vrij vanaf 12.50 uur 
23 december Kerstochtend leerjaar 1 t/m 3, ’s middags vrij 

 
Wij wensen de leerlingen een goede toetsweek en fijne laatste weken tot de kerstvakantie! 
 
Met vriendelijk groet, 
 
 
Laura Roek en Raymond de Mortier 
Teamleiders bovenbouw 
 


