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MY college                      JAARPLANNING  voor leerlingen en ouders             2017 - 2018          

activiteiten, examens, vakanties, e.d. in deze week communicatie naar ouders

vr 18 aug schoolgids en jaarplanning mailen 

ma 21 aug introductieprogramma lj1 start  vanaf 9.00 / mentorbijeenkomst lj 2, 3 en 4 start 6e + 7e uur(13.20 uur) uitnodigingsmail voorlichtingsavond lj2, 3 en 4

di 22 aug introductieprogramma lj1 / start lessen leerjaar 2, 3 en 4 / schoolfotograaf

34 wo 23 aug introductieprogramma lj1 : sportdag tot 13.00 uur mail naar ouders lj1 betreft cito 0

do 24 aug start MY learning leerjaar 1
vr 25 aug

ma 28 aug cito 0 / voorlichting lj4:  "het eindexamen" en "de stap naar het mbo" / rekentest 

di 29 aug cito 0 / voorlichting lj2: "vernieuwing op MY college" en kennism. met de mentor.

35 wo 30 aug cito 0 / voorlichting lj3: "vernieuwing op MY college" en kennism. met de mentor / schoolfotograaf absenten 22/8

do 31 aug cito 0 
vr 1 sep cito 0 

ma 4 sep

di 5 sep

36 wo 6 sep

do 7 sep
vr 8 sep pto's en pta's op website plaatsen

ma 11 sep

di 12 sep personeelsactiviteit: lessen stoppen vanaf 11.00 uur

37 wo 13 sep

do 14 sep
vr 15 sep inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02

ma 18 sep uitreiken examen reglement en ex. Info periode 1-3 en 4-5

di 19 sep

38 wo 20 sep

do 21 sep
vr 22 sep mail ouders lj 2 en 3 : kijkje in de klas en schoolfeest

ma 25 sep

di 26 sep

39 wo 27 sep

do 28 sep MY party
vr 29 sep inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02

ma 2 okt oudergesprekken lj1 indeling Kijkje in de klas mailen

di 3 okt oudergesprekken lj1

40 wo 4 okt mail ouders over Rijksmuseum lj1

do 5 okt
vr 6 okt

ma 9 okt Kijkje in de klas lj2 en 3

di 10 okt Rijksmuseum lj1

41 wo 11 okt Rijksmuseum lj1

do 12 okt mail ouders i.v.m. bezoekdagen en toetsweek bovenbouw
vr 13 okt Rijksmuseum lj1 / inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02

ma 16 okt

di 17 okt

42 wo 18 okt herfstvakantie

do 19 okt
vr 20 okt

september - oktober 2017
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ma 23 okt bezoek basisscholen / Toetsweek bovenbouw

di 24 okt bezoek basisscholen / Toetsweek bovenbouw

43 wo 25 okt bezoek basisscholen / Toetsweek bovenbouw

do 26 okt bezoek basisscholen / Toetsweek bovenbouw
vr 27 okt bezoek basisscholen / Toetsweek bovenbouw

ma 30 okt

di 31 okt

44 wo 1 nov

do 2 nov
vr 3 nov inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02

ma 6 nov

di 7 nov

45 wo 8 nov

do 9 nov
vr 10 nov

ma 13 nov

di 14 nov

46 wo 15 nov Scholenmarkt Olympiahal

do 16 nov mail naar ouders voor uitreiking rapporten
vr 17 nov inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02

ma 20 nov einddatum cijferinvoer rapport 1 lj2 - 4 / regionale voorlichtingsavond groep 8 

di 21 nov

47 wo 22 nov rapportvergadering lj2 inplannen rapportuitreiking door mentoren

do 23 nov rapportvergadering bovenbouw / bovocontactmiddag inplannen rapportuitreiking door mentoren
vr 24 nov sportoriëntatiedag  lj4 waarderingsonderzoek lj1

ma 27 nov

di 28 nov

48 wo 29 nov uitreiken rapporten: 15-min. gesprek  leerling/ouders/mentor bespr. herkansing

do 30 nov uitreiken rapporten: 15-min. gesprek  leerling/ouders/mentor bespr. herkansing
vr 1 dec inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02

ma 4 dec

di 5 dec

49 wo 6 dec

do 7 dec
vr 8 dec opgeven herkansing leerjaar 2

ma 11 dec opgeven herkansing leerjaar 2: sluiting 15.00 uu

di 12 dec verzamelen toetsen herkansing mail MY X-masparty

50 wo 13 dec

do 14 dec
vr 15 dec inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02 / herkansing leerjaar 2

ma 18 dec

di 19 dec

51 wo 20 dec

do 21 dec Kerstlunch met mentorklas: leerlingen nemen zelf eten mee / MY X-masparty
vr 22 dec opruimen met ouderraad en leerlingenraad: geen les.

ma 25 dec

di 26 dec kerstvakantie

wo 27 dec

do 28 dec
52 vr 29 dec

oktober - november - december 2017
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ma 1 jan

di 2 jan

1 wo 3 jan kerstvakantie

do 4 jan
vr 5 jan

ma 8 jan Toetsweek bovenbouw / lessen starten vanaf 9.15 uur

di 9 jan Toetsweek bovenbouw

2 wo 10 jan Toetsweek bovenbouw

do 11 jan Toetsweek bovenbouw / "de stap naar het mbo" en opleidingsmarkt op Campus Hoogvliet voor lj4 
vr 12 jan Toetsweek bovenbouw 

ma 15 jan

di 16 jan

3 wo 17 jan

do 18 jan
vr 19 jan OPEN DAG 16.00 - 20.00 uur: eerste 2 uur les volgens rooster. / 3e uur inhalen toetsen bovenbouw / opgeven herkansing bovenbouw

ma 22 jan opgeven herkansing bovenbouw sluiting 15.00 uur

di 23 jan

4 wo 24 jan

do 25 jan
vr 26 jan herkansing bovenbouw 

ma 29 jan

di 30 jan

5 wo 31 jan

do 1 feb
vr 2 feb inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02

ma 5 feb

di 6 feb

6 wo 7 feb

do 8 feb
vr 9 feb

ma 12 feb

di 13 feb

7 wo 14 feb

do 15 feb
vr 16 feb inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02

ma 19 feb

di 20 feb

8 wo 21 feb

do 22 feb
vr 23 feb waarderingsonderzoek lj1, 2 ,3 en 4 plannen 

ma 26 feb

di 27 feb
9 wo 28 feb voorjaarsvakantie

januari - februari 2018

rekentoets
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9 do 1 mrt voorjaarsvakantie
vr 2 mrt

ma 5 mrt einddatum cijferinvoer rapport2 lj2 - 3 mail naar ouders voor uitreiking rapporten en 

di 6 mrt

10 wo 7 mrt inplannen rapportuitreiking door mentoren

do 8 mrt rapportvergadering lj2-3 inplannen rapportuitreiking door mentoren
vr 9 mrt inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02 waarderingsonderzoek mailen

ma 12 mrt

di 13 mrt uitreiken rapporten: 15-min. gesprek  leerling/ouders/mentor 

11 wo 14 mrt uitreiken rapporten: 15-min. gesprek  leerling/ouders/mentor

do 15 mrt mail naar ouders lj 3 betreffende cito 3
vr 16 mrt

ma 19 mrt Toetsweek bovenbouw / cito 3 /rekentoets

di 20 mrt Toetsweek bovenbouw / cito 3 

12 wo 21 mrt Toetsweek bovenbouw / cito 3 mail MY party

do 22 mrt Toetsweek bovenbouw / cito 3 
vr 23 mrt Toetsweek bovenbouw / cito 3 / inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02

ma 26 mrt inleveren cijfers lj4

di 27 mrt

13 wo 28 mrt uitreiken rapport lj4 / aanvraag herkansing lj4

do 29 mrt afscheid lj4 en MY party
vr 30 mrt goede vrijdag: geen vrije dag 

ma 2 apr tweede paasdag

di 3 apr mondeling lj4 / eindtoets maatschappijleer  

14 wo 4 apr mondeling lj4 / inhalen / herkansen lj4

do 5 apr mondeling lj4 / inhalen / herkansen lj4 mail naar ouders over cito 1 en 2
vr 6 apr mondeling lj4 / inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02

ma 9 apr CPSE / stage lj3 / cito 2

di 10 apr CSPE / stage lj3 / cito 2

15 wo 11 apr CSPE / stage lj3 / cito 2 

do 12 apr CSPE / stage lj3 / cito 2 / aanmelden voor het 2de tijdvak maatschappijleer
vr 13 apr CSPE / stage lj3 / cito 2 / vaststellen SE cijfer lj4

ma 16 apr CSPE / stage lj3 / cito 1

di 17 apr CSPE / stage lj3 / cito 1 / 2de tijdvak maatschappijleer

16 wo 18 apr CSPE / stage lj3 / cito 1 

do 19 apr CSPE / stage lj3 / cito 1 
vr 20 apr CSPE / stage lj3 / cito 1 

ma 23 apr CSPE / stage lj3

di 24 apr CSPE / stage lj3 

17 wo 25 apr CSPE / stage lj3

do 26 apr CSPE / stage lj3 
vr 27 apr koningsdag

ma 29 apr

maart - april 2018
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di 1 mei

18 wo 2 mei meivakantie

do 3 mei
vr 4 mei

ma 7 mei

di 8 mei

19 wo 9 mei meivakantie

do 10 mei hemelvaart
vr 11 mei

ma 14 mei CE digitaal B en K / CSE mavo 

di 15 mei CE digitaal B en K / CSE mavo 

20 wo 16 mei CE digitaal B en K / CSE mavo 

do 17 mei CE digitaal B en K / CSE mavo 
vr 18 mei CE digitaal B en K / CSE mavo 

ma 21 mei pinksteren

di 22 mei CE digitaal B en K / CSE mavo 

21 wo 23 mei CE digitaal B en K / CSE mavo 

do 24 mei CE digitaal B en K / CSE mavo 
vr 25 mei

ma 28 mei

di 29 mei

22 wo 30 mei

do 31 mei
vr 1 jun Eurodisney 

ma 4 jun

di 5 jun

23 wo 6 jun uitslag CSPE

do 7 jun
vr 8 jun inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02 /rekentoetsherkansing 

ma 11 jun inhalen pta LO vanaf 15.15 uur 

di 12 jun inhalen pta LO vanaf 15.15 uur 

24 wo 13 jun bekendmaking normering CE / ontvangst gezakten(avond) 

do 14 jun ontvangst geslaagden(ochtend) / inleveren kluissleutel lj4 en messensets
vr 15 jun aanmelden 2e tijdvak DUO(voor 17.00 uur) / aanvraag herkansingen lj2 en 3 uitnodigingsmail diploma-uitreiking

ma 18 jun 2e tijdvak CE digitaal B en K en CSE mavo / aanvraag herkansingen lj2 en 3

di 19 jun 2e tijdvak CE digitaal B en K en CSE mavo / kennismakingsavond nieuw lj1

25 wo 20 jun 2e tijdvak CE digitaal B en K en CSE mavo / kennismakingsavond nieuw lj1 

do 21 jun 2e tijdvak CE digitaal B en K en CSE mavo 
vr 22 jun inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02

ma 25 jun Toetsweek lj3

di 26 jun Toetsweek lj3

26 wo 27 jun Toetsweek lj3

do 28 jun Toetsweek lj3 
vr 29 jun Toetsweek lj3 / herkansing leerjaar 2 en 3 / bekendmaken normen tijdvak 2 / gesprek met gezakten uitnodigingsmail diploma-uitreiking herkansers

ma 2 jul

di 3 jul sportdag lj1,2 en 3

27 wo 4 jul diploma-uitreiking /inhalen toetsen lj3 in A 1.02

do 5 jul
vr 6 jul schoolreis lj1-3 naar Walibi

ma 9 jul

di 10 jul boekinname lj1-4 

28 wo 11 jul

do 12 jul

vr 13 jul uitreiken eindrapport
29 ma 16 jul zomervakantie tot en met zondag 26 augustus

rekentoets

mei - juli 2018


