
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Activiteiten / Agenda juni 2019 

Hieronder treffen jullie een overzicht aan met activiteiten die plaatsvinden in de maand juni 2019 : 
 

 
Dinsdag 4 juni 2019 
 

 
Studiedag  

 
Studiedag  
Eerder hebben we u geïnformeerd 
over een extra ingeplande studiedag. 
Dit betekent dat alle leerlingen 
gehele dag (les) vrij zijn.  
M.u.v. leerlingen die stage lopen: 
stages gaan door! 
 

 
Maandag 10 juni 2019 

 
Pinksteren 
 

 
Pinksteren 
Alle leerlingen gehele dag (les) vrij. 
 

 
Maandag 17 juni 2019 t/m  
vrijdag 28 juni 2019  
 

 
OPP-besprekingen + (eventuele) 
uitstroomgesprekken  
 

 
OPP-besprekingen + (eventuele) 
uitstroomgesprekken  
Per post onlangs een officiële 
uitnodiging mogen ontvangen voor 
een OPP-bespreking of eventueel een 
uitstroomgesprek (van toepassing bij 
uitstroom eind schooljaar 2018-2019) 
voor uw zoon/dochter met en door 
de mentor. 
 

 
Vrijdag 21 juni 2019 
 
 

 
Schoolreis 

 
Schoolreis 
Voor alle leerlingen staat er tijdens 
de lesdag het schoolreisje gepland. 
Verdere informatie volgt.   
 

 
Maandag 24 juni 2019 

 
(Praktijk) Examen SVH 
Keukenassistent (KAS) 

 
(Praktijk) Examen SVH 
Keukenassistent (KAS) 
De (ouders van) leerlingen die het 
betreft worden hierover separaat 
geïnformeerd. 
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Donderdag 27 juni 2019 
 

 
Beachsportdag 

 
Beachsportdag 
Voor alle leerlingen staat er tijdens 
de lesdag een beachsportdag 
gepland. Verdere informatie volgt.   
 

 
Vrijdag 28 juni 2019 
 

 
Géén studiemiddag (vanaf 
12.30 uur) 

 
Géén studiemiddag (vanaf 12.30 uur) 
De eerder geplande en 
gecommuniceerde studiemiddag 
(vanaf 12.30 uur) gaat niet door. Dit 
betekent een reguliere (volledige) 
lesdag voor de leerlingen: 08.30-
14.30 uur.  
 

 
Vrijdag 28 juni 2019 

 
SVA1 Examens ‘Werken in de 
metaal’ of ‘Werken in de 
Houtbranche’ 

 
SVA1 Examens ‘Werken in de 
metaal’ of ‘Werken in de 
Houtbranche’ 
De (ouders van) leerlingen die het 
betreft worden hierover separaat 
geïnformeerd. 
 

 

Het verzoek bovenstaande activiteiten/planning door te geven aan de 
gemeente en/of vervoerder als er gebruik gemaakt wordt van 
taxivervoer.   
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