
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Activiteiten april + mei 2019 

Hieronder treffen jullie een overzicht aan met activiteiten die plaatsvinden in de maanden april + mei 2019 : 
 

 
Maandag 01 t/m vrijdag 05 
april 2019 

 
Voortgangsgesprek(ken) lln. n.a.v. 
leerresultaten 

 
Voortgangsgesprek(ken) lln. n.a.v. 
leerresultaten 
De leerresultaten / vorderingen van de 
leerlingen hebben we in kaart gebracht. 
In eerder genoemde week zullen er  
’s middags na lestijd 
voortgangsgesprekken – met u als 
ouder(s)/verzorger(s) samen met de lln. 
door de mentor – plaatsvinden. 
Als het nodig is (als een leerling niet op 
het verwachte niveau functioneert of 
gedrag laat zien dat het onderwijsproces 
stagneert) zult u hiertoe separaat door de 
mentor van uw zoon/dochter worden 
uitgenodigd.  
Het is mogelijk indien gewenst om als 
ouder(s)/verzorger(s) een 
voortgangsgesprek aan te vragen bij de 
mentor van uw zoon/dochter.  
 

 
Maandag 01 april 2019 t/m 
vrijdag 12 april 2019 

 
Afname SCOL (Sociale Competentie 
ObservatieLijst) 

 
Afname SCOL (Sociale Competentie 
ObservatieLijst)  
Door leerkrachten + leerlingen van de OB 
gedurende twee lesweken tijdens de 
lesdagen afname van (LEERLING)SCOL. 
   

 
Maandag 08 april 2019 t/m 
vrijdag 19 april 2019 

 
Afname CITO-toets 1&2 

 
Afname CITO-toets 1&2 
Voor de leerlingen die het betreft – 
niveau vmbo-b/k/t leerjaar 1 en 2 – 
gedurende twee lesweken tijdens de 
lesdagen afname van CITO-toets 1&2 . 
 

 
Dinsdag 16 en woensdag 17 
april 2019 

 
Digitale staatsexamens niveau 
vmbo-b + vmbo-k 

 
Digitale staatsexamens niveau vmbo-b + 
vmbo-k 
De leerlingen die het betreft zijn hierover 
separaat geïnformeerd. 
 

 
Donderdag 18 april 2019 

 
Studiedag 

 
Studiedag  
Alle leerlingen gehele dag (les) vrij.  
M.u.v. leerlingen die stage lopen: stages 
gaan door!  
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Vrijdag 19 april 2019 

 
Sponsoractiviteit(en) 

 
Sponsoractiviteit(en) 
Voor alle leerlingen staan er tijdens de 
lesdag sponsoractiviteiten gepland. 
Verdere informatie volgt.  
 

 
Maandag 22 april 2019 t/m 
vrijdag 03 mei 2019 

 
Pasen + meivakantie 

 
Pasen + meivakantie 
We zien de leerlingen graag weer terug 
op maandagmorgen 06 mei 2019 vanaf 
08.30 uur.  
 

 
In de periode van dinsdag 07 
t/m vrijdag 17 mei 2019 

 
Schriftelijke staatsexamens niveau 
vmbo-b, vmbo-k + vmbo-t 

 
Schriftelijke staatsexamens niveau 
vmbo-b, vmbo-k + vmbo-t 
De leerlingen die het betreft zijn hierover 
separaat geïnformeerd. 
 

 
Dinsdag 14 mei 2019 

 
Banenmarkt 

 
Banenmarkt 
Voor leerlingen die het betreft zal er 
gedurende de lesdag een banenmarkt 
plaatsvinden, dit bij collega-school Het 
Wildveld. Verdere informatie volgt. 
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