
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste schoolweek schooljaar 2019-2020  

 

Hierbij informatie over het rooster van de laatste schoolweek (maandag 06 t/m vrijdag 10 juli 2020) 

van schooljaar 2019-2020.    

Concreet ziet de laatste schoolweek van schooljaar 2019-2020 er als volgt uit voor onze leerlingen: 
 

Datum Programma  

Zaterdag 04 juli 2020, maandag 06 juli 2020 
en dinsdag 07 juli 2020 

Mondelinge staatsexamens vmbo-b/k/t 
De ouder(s) van en leerlingen die het betreft zijn 
hierover separaat geïnformeerd. 

Maandag 06 juli 2020 Lesdag volgens individueel rooster. 
Gedurende bovengenoemd individueel rooster is 
sprake van leuke afsluitende  
schooljaaractiviteit(en).  

Dinsdag 07 juli 2020 Lesdag volgens individueel rooster. 
Gedurende bovengenoemd individueel rooster 
sprake van leuke afsluitende  
schooljaaractiviteit(en).  

Woensdag 08 juli 2020, donderdag 09 juli 
2020 en vrijdag 10 juli 2020 
 

Lesvrije dagen voor alle leerlingen. 

Woensdag 08 juli 2020 Diploma-uitreiking: 17.00 – 19.30 uur  
Alle behaalde diploma’s en certificaten van 
leerlingen worden door middel van een ‘walkthru’ 
door ons schoolgebouw op een feestelijke én zeer 
ludieke manier uitgereikt! 
De leerlingen en ouders die het betreft hebben onlangs 
een officiële uitnodiging met daarin vermeld een exact 
tijdstip ontvangen. De diploma-uitreiking is i.v.m. 
Coronamaatregelen alleen toegankelijk voor genodigden. 
  

Maandag 13 juli 2020 t/m vrijdag 21 
augustus 2020 
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N
ie

u
w

s 

Laatste schoolweek 2019-2020 &  

start + schooltijden schooljaar 2020-2021  2019-2020 03-07-2020 

  

 



 

Start schooljaar 2020-2021 
 

Op maandag 24 augustus 2020 of dinsdag 25 augustus 2020 vinden er startgesprekken met (nieuwe) 

leerlingen en ouder(s) plaats op onze schoollocatie.  

 

Voor leerlingen zal het nieuwe schooljaar echt van start gaan op woensdag 26 augustus 2019. Er zal 

dan gestart worden tijdens de lesdag (08.30 – 14.30 uur) met een kort introductie- en 

kennismakingsprogramma.  

 

 

Schooltijden 2020-2021 

Onze schooltijden voor schooljaar 2020-2021 zien er als volgt uit:  
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 12.30 uur 08.30 – 14.30 uur 

 
Inloop 08.15-08.30 uur 
Iedere schooldag om 08.15 uur gaan de poorten en de deuren open en zijn de leerlingen welkom in 
de school. Leerlingen die op school arriveren lopen direct door naar het lokaal waar ze de eerste les 
hebben. Daar worden ze opgevangen door de docent. Om 08.30 uur eindigt het inloopmoment en 
begint de schooldag. Leerlingen die de inloop hebben gemist kunnen niet direct aansluiten in de les, 
zij zijn ongeoorloofd afwezig (te laat) en worden opgevangen op ons ‘Leerplein’ tot aansluiting in de 
les (meestal het volgende lesuur) weer mogelijk is.  
 
Op donderdagmiddag(en) is er sprake van ‘teamwerkmiddagen’ voor de personeelsleden van onze 
school. Dit betekent dat alle leerlingen iedere donderdag les hebben tot 12.30 uur.  
 

 

ZOMER(vakantie) 2020! 

Namens het team van de Velddijk een mooie zomer(vakantie) toegewenst en graag tot ziens in 
schooljaar 2020-2021! 
 
Schoolleiding VSO Velddijk 
Onderwijsgroep Buitengewoon  
 

 

 

 

   

VSO Velddijk  

Bergstraat 58 Tegelen 

 077-3542686 

 velddijk@ogbuitengewoon.nl  
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