
 
 
 
 
 
Hierbij ontvangt u het programma van de laatste weken van dit schooljaar. 
 
donderdag 14 juni: leerjaar 4: inleveren kluissleutel bij Odilio van 9.15 – 10.00 uur 

ontvangst geslaagden om 10.00 uur 
4CT – B002 – HD   
4VZ – A006 – MR  
4IE – C005 – ME 
4M – A103 - WN 

15 en 18 juni:  aanvraag herkansingen lj 2 en 3 
dinsdag 19 juni: Kennismakingsavond nieuwe leerjaar 1 
vrijdag 22 juni:  inhalen toetsen bovenbouw vanaf 14.10 uur in A 1.02 
25-29 juni:  toetsweek lj3 
25 en 26 juni:  COL-gesprekken leerjaar 1: uitnodigingen volgen per mail. 
vrijdag 29 juni:  herkansing leerjaar 2 en 3. Maximaal 2 toetsen. Meer informatie volgt nog. 
   gesprek gezakten leerjaar 4 
dinsdag 3 juli:  sportdag lj1, 2 en 3: bij Olympiahal. Van 9.30 – 14.00 uur. 
woensdag 4 juli:  diploma uitreiking: Inloop vanaf 19.00 uur, start programma 19.30 uur. 

uitnodigingen volgen per mail. 
vrijdag 6 juli:  schoolreizen leerjaar 1, 2 en 3: 

Walibi, vertrek bus: 8.00 uur, verwachte thuiskomst 18.00 uur 
maandag 9 juli:  eindrapportbesprekingen. 
dinsdag 10 juli:  overgangsbesluiten leerjaar 1, 2 en 3. 
dinsdag 10 juli:  inleveren boeken leerjaar 2, 3 en 4 in MY place volgens onderstaand schema: 
 

 
09.00-09.10  2B1 
09.10-09.20  2B2 
09.20-09.30  2B3 
09.30-09.45  2K1 
09.45-10.00  2K2 
10.00-10.15  2M 
 
 
 

 
10.15-10.25  3A 
10.25-10.35  3B  
10.35-10.55  3C 
10.55-11.15  3D 
11.15-11.35  3M 
11.35-11.45  4CT 
11.45-12.00  4IE 
12.00-12.15  4VZ 
12.15-12.30  4M 

 
vrijdag 13 juli:  uitreiken rapporten/portalvorderingen + programma eerste schoolweek + bestelinformatie 

Van Dijk over schoolboeken en licenties. Bij de ingang hangt een schema in welk lokaal de 
rapporten worden uitgedeeld. 
09.00:  1e klassen 

  09.30: 2e klassen 
  10.00: 3e klassen 
 
Als u eerder op vakantie gaat, heeft u toestemming nodig van de schoolleiding. 
Als de leerling zijn/haar rapport niet kan ophalen, dan levert hij/zij vooraf een A4 envelop, voorzien van 
uw adres én een postzegel in bij de administratie van de school. We sturen het rapport dan op.  
Deze informatie en andere actuele informatie staan ook op de website van de school: 
 www.my-college.nl.    
 
Voor straks een prettige zomervakantie. 

Vóór het inleveren heb je thuis het kaftpapier er al afgehaald en de boeken gecontroleerd op 
ezelsoren, bindingen, schrijven met pen/potlood, scheuren en losse inlegvellen.  
Print het inleverformulier van Van Dijk uit of neem je inlevernummer mee. 

Programma laatste schoolweken 

http://www.my-college.nl/

