
 

Aan: alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in klas 3, CC aan de leerlingen zelf ter info 

 

Betreft: Invulling laatste weken schooljaar 

 

 

Naarden, 15 juni 2022 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in klas 3, 

 

We naderen het einde van het schooljaar en zoals u weet is deze week  SE week begonnen. 

 

Onder dit overzicht vindt u per onderdeel een korte toelichting.  

 

 
Maandag 13 juni t/m 21 juni- SE-week 
 
Woensdag 22 juni – Inhalen gemiste SE’s 
 
Donderdag 23 juni -Rondleiding nieuwe schoolgebouw op de 
Nieuwe ’s Gravelandseweg  
 
Vrijdag 24 juni – Softbaltoernooi 
 
ToDo-week 27 juni t/m 1 juli – In magister staan de activiteiten (o.a. 
coachgesrekken, reparatiemomenten etc) 
 
Maandag 27 juni – Inzien SE, inschrijven herkansing SE 
 
Donderdag 30 juni- Herkansing SE 
 
Dinsdag 5 juli – Geen lessen i.v.m. rapportvergaderingen 
 
Woensdag 6 juli t/m vrijdag 8 juli – Begeleidingsdagen 
 
Maandag 11 juli – Herkansingen 
 
Donderdag 14 juli – Laatste schooldag, rapportuitreiking, boeken 
inleveren  Nieuwe ’s Gravelandse weg. 
 

 

 

 

Dinsdag 5 juli : Geen lessen i.v.m. rapportvergaderingen  

Deze dag zijn er geen vaklessen in verband met de rapportvergadering. Na afloop van de 

vergaderingen nemen de coaches contact op met hun leerlingen, om hen 

te vertellen of zij zijn bevorderd, doubleren óf deel zullen moeten nemen aan de 

begeleidingsdagen om een bevordering te bewerkstellingen 



 

 

Woensdag 6 juli t/m vrijdag 8 juli : Begeleidingsdagen 

Tijdens de rapportvergadering kan het docententeam besluiten dat een leerling voor een 

specifiek vak moet deelnemen aan de begeleidingsdagen. Tijdens deze dagen volgen de 

leerling in zeer kleine groepen vaklessen van een vakdocent, om hun vakkennis voor het 

schooljaar daarop te verstevigen. Mocht een deelnemende leerling nog geen overgangsrapport 

hebben, dan volgt er ter afsluiting van de begeleidingsdagen een herkansing op maandag 11 juli.  

 

Deelname aan de begeleidingsdagen is verplicht als het docententeam een leerling uitnodigt. 

Leerlingen die niet worden uitgenodigd voor de begeleidingsdagen zijn gedurende deze dagen 

vrij. 1 

 

Een uitnodiging voor de begeleidingsdagen, incl. starttijden en lokaal, geschiedt telefonisch 

door de coach op dinsdag 5 juli na de rapportvergaderingen. 

 

Op woensdag 6 juli vinden tevens kennismakingsactiviteiten met leerlingen van het Willem de 

Zwijger College plaats. Meer informatie hierover volgt.  

 

Maandag 11 juli : Herkansingen 

 

Op deze maandag vinden de herkansingen plaats. De herkansingstoets of -opdracht moet met 

een voldoende worden afgesloten voor een bevordering. 

 

De tijden en lokalen voor de herkansingen zullen in magister worden ingelezen. 

 

Donderdag 14 juli : Laatste schooldag 

 

Op deze laatste dag van het schooljaar leveren de leerlingen hun boeken in en halen zij hun 

kluisje leeg. Daarnaast zullen de rapporten op een feestelijke manier worden uitgereikt.  

 

 

 

Mocht u na het lezen van deze brief toch nog met vragen zitten, schroom dan niet om contact 

op te nemen met de coach of leerjaarcoördinator 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marjolein Lokker   

Leerjaarcoördinator klas 3  

 

 

 

 

 
1 Als ouder kunt u uw zoon/dochter ook op eigen initiatief aanmelden voor de begeleidingsdagen. Dit kan dus 

ook als uw zoon/dochter reeds in het bezit is van een overgangsrapport.  


