
 

 

 

 

          Amsterdam, 17 juni 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de onderbouw,  

Altijd weer sneller dan je denkt, zijn we alweer toe aan de afronding van dit schooljaar. 

Zoals eerder gecommuniceerd geven wij tot de laatste toetsweek in halve klassen les 

volgens rooster. Vanaf woensdag 23 juni gaan we van start met de laatste toetsweek 

en daarna volgt de afrondingsperiode. Vanaf dat moment ziet het rooster van uw kind er 

dus anders uit. In het onderstaande schema kunt u zien wat er van uw kind wordt 

verwacht in de laatste weken. Aan het einde van het schooljaar ontvangt u van ons, 

zoals gebruikelijk, de startbrief met alle informatie voor het nieuwe schooljaar en het 

volledige programma van de startweek. De eerste schooldag van schooljaar 2021-2022 is 

voor de leerlingen dinsdag 24 augustus. 

In week 26 en 27 staan de overgangsvergaderingen op de planning. Na dit roerige jaar 

zullen we de tijd nemen om alle leerlingen te bespreken die volgens de 

overgangsnormeringen niet automatisch bevorderd worden naar het volgende schooljaar. 

De leidende vraag hierin zal zijn op welk niveau een leerling het beste op zijn of haar 

plek is. De leerlingen voor wie het nog niet duidelijk is wat de uitkomst van de 

vergadering zal zijn, worden na afloop door de mentor gebeld.  

Op dinsdag 29 juni heeft klas 1 een sportochtend en op woensdag 30 juni gaan zij 

naar Artis, voor een project van de vakken biologie en tekenen. Op woensdag 30 juni 

staat er voor de leerlingen van klas 2 en 3 een keuzeactiviteit op het programma. 

Leerlingen kunnen kiezen tussen een activiteit in Artis, een sportactiviteit of een 

theaterworkshop en rondleiding in de Stadsschouwburg Amsterdam. Zij hebben een mail 

hierover ontvangen, met een link om zich in te schrijven. Dit zijn geen verplichte 

activiteiten, maar natuurlijk wel erg leuk. Leerlingen die in de ochtend een toets moeten 

inhalen zullen hierdoor wellicht niet deel kunnen nemen aan een activiteit, mits deze in 

de middag plaats vindt.  

Donderdag 1 juli krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun gemaakte toetsen van 

de laatste toetsweek in te zien. Dit is facultatief. Op donderdag 8 juli worden de 

leerlingen op school verwacht om hun boeken in te leveren en hun rapport op te halen. 

Het rooster voor het inleveren van de boeken vindt u onderaan deze brief. Aansluitend 

aan het inleveren van de boeken, zal de mentor het schooljaar afsluiten met het uitdelen 

van de rapporten.  

Tussen 1 en 8 juli zal de mentor met de klas een mentoruitje plannen. We verwachten 

dat alle leerlingen hier aan deelnemen. De mentor zal dit communiceren.  

Mocht u naar aanleiding van de planning nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard 

contact opnemen met de desbetreffende leerjaarcoördinator. We wensen u nu alvast een 

hele fijne zomer toe.  

Met vriendelijke groet, 

Emiel Neter (leerjaar 1) 

Karlot Bosch (leerjaar 2) 

Snejana Stambolova (leerjaar 3)



 

 

Planning laatste schoolweken: 

  

  

Datum Tijd Activiteit Extra informatie 

t/m dinsdag 22 juni   Les volgens rooster, zie Magister Aanwezigheid in halve klassen 

Woensdag 23 juni t/m dinsdag 29 juni 08:30-16:30 Toetsweek 3 onderbouw In te zien in individueel rooster Magister 

Dinsdag 29 juni 09:00-11:30 Sportochtend leerjaar 1  Bij ASV Arsenal 

Woensdag 30 juni  09.00 -11.00 Inhalen gemiste toetsen Toetsweek 3 Aanwezigheid inhalers verplicht 

  08:30-16:30 Activiteiten onderbouw  Zie mail voor alle informatie 

Tussen 1 juli en 9 juli in overleg Mentoractiviteit Aanwezigheid verplicht 

Donderdag 1 juli 08:30-9:30 Facultatief; Inzage toetsen Locatie wordt bekend gemaakt 

Vrijdag 2 juli 08:30-12:30 Overgangsvergaderingen Universalis 1,2,3 Leerlingen vrij 

Maandag 5 juli 08:30-14:30 Overgangsvergaderingen leerjaar 2 Leerlingen vrij 

Dinsdag 6 juli 08:30-14:30 Overgangsvergaderingen leerjaar 1 Leerlingen vrij 

Woensdag 7 juli 08:30-14:30 Overgangsvergaderingen leerjaar 3 Leerlingen vrij 

Donderdag 8 juli 08:30-12:00 Boeken inleveren, op genoemde tijden in lokaal 0.28 Zie bijgeleverd schema voor tijden per klas 

  08:45-12:30 Rapport ophalen, aansluitend aan boeken inleveren Na ophalen rapport: officieel vakantie! 

    Afscheid nemen van elkaar en mentor   

        

Schooljaar 2021-2022       

Maandag 23 augustus   Bijeenkomst en studiedag voor docenten.  Geen activiteiten of lessen voor leerlingen.   

Dinsdag 24 augustus   Kennismaking klas/mentor +uitleg invulling schooljaar Kennismaking en mentoruur 

Woensdag 25 augustus 

  

Start van de lessen vanaf 08.30 uur t/m het 9e uur 
volgens lesrooster in Magister. Let op: de brugklassen 
volgen een introductieprogramma.  

  



 

 

Boeken inleveren lokaal 0.28 
   

Date from Date until 
Parallel 
class 

08-07-2021 08:30 08-07-2021 08:40  V1A 

08-07-2021 08:40 08-07-2021 08:55  HV1A 

08-07-2021 08:55 08-07-2021 09:10  HV1B 

08-07-2021 09:10 08-07-2021 09:25  H1A 

08-07-2021 09:25 08-07-2021 09:35  H1B 

08-07-2021 09:35 08-07-2021 09:45  U1A 

08-07-2021 09:45 08-07-2021 09:55  V2A 

08-07-2021 09:55 08-07-2021 10:05  V2B 

08-07-2021 10:05 08-07-2021 10:15  V2C 

08-07-2021 10:15 08-07-2021 10:25  H2A 

08-07-2021 10:25 08-07-2021 10:35  H2B 

08-07-2021 10:35 08-07-2021 10:45  H2C 

08-07-2021 10:45 08-07-2021 10:55  U2A 

08-07-2021 10:55 08-07-2021 11:05  H3A 

08-07-2021 11:05 08-07-2021 11:15  H3B 

08-07-2021 11:15 08-07-2021 11:30  U3A 

08-07-2021 11:15 08-07-2021 11:30  H3C 

08-07-2021 11:30 08-07-2021 11:40  U3A, V3A 

08-07-2021 11:30 08-07-2021 11:40  U3A, V3A 

08-07-2021 11:40 08-07-2021 11:50  V3B 
 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om met uw kind goed te kijken naar hoe de boeken ingeleverd moeten worden? Zonder kaft en in een 

stapeltje op volgorde van de scan lijst. Dit scheelt een hoop tijd op het moment zelf. Dank! 


