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Algemeen 
 
Op onze locatie voor sport & dans bieden wij het vmbo onderwijs aan (voorbereidend middelbaar 
beroeps onderwijs). Dat betekent dat wij leerlingen in huis hebben van de basisberoepsgerichte 
leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder leerweg ondersteunend onderwijs 
(lwoo).  
 
De leerwegen 
Binnen onze locatie bieden wij twee leerwegen van het vmbo aan. Deze leerwegen zijn: 

 Basisberoepsgerichte leerweg (B) 

 Kaderberoepsgerichte leerweg (K) 
 
Binnen deze leerwegen bieden we de volgende sectoren aan: 

 economie met het programma: 
  - economie & ondernemen/ handel & administratie 
 

 zorg en welzijn met het programma 
  - zorg & welzijn  
 

 combinatie zorg en welzijn/economie met het programma: 
         - dienstverlening & producten/ sport, dienstverlening & veiligheid 

 
Op onze locatie heeft iedere afdeling zijn eigen deel binnen het gebouw. Dit is overzichtelijk en 
creëert een rustige en veilige leer- en werkomgeving.  
 
Wij kennen vijf afdelingen: 

 Afdeling basis/ kader leerjaar 1 en 2 (highschool en sportklas+) 

 Afdeling basis/ kader leerjaar 1 en 2  (dans en sportklas) 

 Afdeling zorg & welzijn  

 Afdeling dienstverlening & producten/ sport, dienstverlening & veiligheid 

 Afdeling economie & ondernemen/ handel en administratie 
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Onderbouw 
 
Op alle scholen in Nederland moeten de leerlingen in de eerste jaren de basisvorming volgen. Om 
recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen werken wij wel met verschillende lessentabellen. 
Een lessentabel geeft het aantal uren aan dat de leerlingen per vak aangeboden krijgen.  
 
De vakken in de basisvorming zijn:  
Nederlands    sport & bewegen 
Engels     lob 
Duits (vanaf leerjaar 2)   mentorles 
wiskunde    rekenen   
mens & maatschappij 
mens & natuur 
kunst & cultuur 
 
Brugklassen 
Leerlingen in de brugklassen zijn ingedeeld op grond van het advies van de basisschool. 
Aan het eind van de brugklas wordt in de overgangsvergadering bepaald of de leerling, op basis van 
de promotienormen en het advies van de docenten, in klas twee kan worden geplaatst en op welk 
niveau.  
 
Tweede klassen 
Ook in het tweede leerjaar zijn de leerlingen ingedeeld op BK niveau. Centraal dit schooljaar staat de 
definitieve keuze van de te volgen leerweg in leerjaar 3 en 4. Ook in het tweede leerjaar volgen de 
leerlingen loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob), die de leerlingen voorbereidt op hun keuze van 
één van de sectoren die we aanbieden.  
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Bovenbouw 
 
In onze bovenbouw kennen we de volgende opleidingen: 
 
De opleiding Dienstverlening & Producten (D&P)/Sport, Dienstverlening & Veiligheid (SD&V): 
Een unieke richting die de leerling gaat voorbereiden op een vervolgopleiding op het gebied van 
sport (bijvoorbeeld het CIOS) en de geüniformeerde beroepen (bijvoorbeeld het leger, de politie en 
de beveiliging). Gezien het doel van de opleiding werkt het Thorbecke VO nauw samen met de CIOS 
opleidingen, het Zadkine College, opleidingen oriëntatiejaar Koninklijke Landmacht en –Politie, 
Albeda College, opleiding Sport en Bewegen, Koninklijke Landmacht.. 
 
Deze voorbereidende beroepsopleiding bestaat uit drie vakken: 

 Sport en Gezondheid (Mens in ontwikkeling) 

 Oriëntatie en Sportmanagement 

 Sportoriëntatie 1 (theorie) en 2 (praktijk) 
 
Deze vakken zorgen voor een brede basisopleiding: EHBO, sociale vaardigheden, organiseren, 
sportieve vaardigheden.. Daarnaast volgt de leerling natuurlijk de gewone schoolvakken, zoals 
Nederlands, Engels. Als je aan het eind van het vierde leerjaar geslaagd bent, krijg je een VMBO-
diploma waarmee je net zo goed toelaatbaar bent tot andere vervolgopleidingen. 
Na een positief resultaat van een sporttest en een intakegesprek én met het juiste niveau, kan men 
toegelaten worden tot de opleiding. Let wel: sportklasleerlingen van het Thorbecke VO hebben 
voorrang. Leerlingen die niet in een sportklas hebben gezeten, maar toch zeer sportief zijn 
aangelegd, kunnen zich natuurlijk ook aanmelden. 
 
 
De opleiding Economie & Ondernemen/  Handel & Administratie: 
Binnen deze afdeling leiden we leerlingen op voor een beroep in de winkel en/of het kantoor. 
Meerdere dagen in de week werken de leerlingen in ons open leercentrum, waarin je met de docent 
de werkzaamheden gaat plannen. Stage is een belangrijke component: in het derde leerjaar is er een 
stage van twee weken; in het vierde leerjaar hebben leerlingen van oktober tot maart een dag in de 
week stage.  
 
De opleiding Zorg & Welzijn:  
De werkvelden die aan bod komen zijn:  baby- en kinderzorg, buurthuis, ziekenzorg , thuiszorg, 
receptie, uiterlijke verzorging, facilitaire dienstverlening gebouwen en facilitaire dienstverlening 
voeding. 
 
De leerlingen gaan in groepjes van 2 tot 4 personen per werkveld aan de slag met twee (praktijk) 
opdrachten. Elk werkveld duurt twee weken en dan schuif je door naar een volgend werkveld. 
Dit alles gaat plaatsvinden in een zo echt mogelijke praktijkomgeving. Uiteraard is deze opleiding niet 
alleen voor meisjes toegankelijk maar ook jongens zijn bij ons van harte welkom! 
Ook vakken zoals Nederlands, Engels en maatschappijleer kunnen worden gegeven in dezelfde 
praktijkruimte. In de verschillende werkvelden krijg je ook opdrachten waarbij je zult zien dat de 
praktijk van Zorg & Welzijn en de overige vakken zoals Nederlands, Engels, biologie heel goed samen 
gaan.  
Kortom: zoek je een leuke opleiding in een uitdagende leeromgeving, wil je graag iets in de zorg 
/verzorging of iets met kinderen gaan doen maar je weet nog niet precies wat , dan kan je bij Zorg & 
Welzijn Breed erachter zien te komen waar jouw hart ligt! 
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Stage derde en vierde leerjaar 
In klas 3 en klas 4 is een belangrijk onderdeel van de opleiding gereserveerd voor stage: 
“Leren door doen” in het bedrijfsleven heeft een positieve invloed op de motivatie om te leren. 
Leerlingen krijgen een beter beeld van de opleiding en krijgen ook een beter beeld van het werkveld 
waarin zij later, wellicht, terecht komen. Door middel van observatie, ondervraging, meelopen met 
het personeel en zelfwerkzaamheid, proeven de leerlingen de sfeer in het werkveld. Dit kan hen 
helpen bewuster voor een vervolgopleiding of een beroep te kiezen. 
 
Aan het einde van het derde leerjaar lopen de leerlingen van VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte 
leerweg een blokstage van twee weken in bedrijven die passen bij de gekozen leerweg.  
In het vierde leerjaar lopen de leerlingen van VMBO-B en K van de afdeling Handel & Administratie 
een beroepsoriënterende stage van één dag in de week.  
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Schoolregels VMBO voor sport & dans 
 
De school wil een veilige omgeving bieden voor alle leerlingen en personeelsleden. We verwachten 
dan ook dat iedereen zich daar positief voor inzet. Zaken als pesten, grof taalgebruik, ongemanierd 
gedrag accepteren we niet. Alle leerlingen dienen aanwijzingen van personeelsleden op te volgen. 
 
De volgende 10 “spelregels” staan centraal: 
 
1. We komen op tijd op school en in de lessen. We zorgen dat we onze schoolspullen, printpas en 

schoolpas bij ons  hebben. Ons huiswerk is in orde. We doen actief mee met de les.  
  
2. We gaan vriendelijk met elkaar om, luisteren naar elkaar, helpen elkaar hierbij en sluiten elkaar 

niet buiten. Zo werken we allemaal aan een positieve sfeer binnen de school. 
 

3. We gedragen ons rustig in de school, zodat iedereen ongestoord z’n werk kan doen.  
 
4. We luisteren naar volwassenen en reageren beleefd. Op die manier tonen we respect. 
 
5. We houden het schoolgebouw, de omgeving en de spullen die we gebruiken en lenen schoon, 

opgeruimd en heel. Op die manier kunnen we op een prettige manier werken en leren. 
 
6. We eten gezond in de aula of buiten. Dit past bij een sportieve school. 
 
7. We zorgen dat elektronica en oordoppen uit en uit het zicht zijn in de school. Op die manier 

zorgen we dat we de orde niet verstoren.  
 
8. We dragen gepaste kleding om mee naar school te gaan m.b.t. onderlijf, bovenlijf en schoeisel. 

Hoofddeksels zijn af en de buitenjassen zijn uit.  
 

9. Verslavende middelen voor, onder en na schooltijd zijn verboden. Wij zijn een veilige en 
sportieve school.  

 
10. We gaan in de pauze naar de kantine of naar buiten. De spelregels gelden overal. 
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Absenties 
1. Bij ziekte e.d. is een telefonisch bericht voor 09.00 uur door de ouder / verzorger via het 

speciale telefoonnummer verplicht. Bij terugkeer moet direct een compleet ingevuld blauw 
absentiebriefje bij de verzuimcoördinator worden ingeleverd. Dit briefje moet zijn 
ondertekend door de ouder / verzorger van de leerling. 

 Na terugkeer op school moet direct het absentiebriefje zijn ingeleverd. Als dit niet binnen 5 
schooldagen is ingeleverd, dan worden de absentie-uren als ongeoorloofd (spijbelen) in het 
absentiesysteem genoteerd. Ongeoorloofde absentie moet dubbel worden ingehaald. Verder 
kan ongeoorloofde absentie gevolgen hebben m.b.t. leerplicht.  

2. Absentie voor bijv. dokter- of tandartsbezoek moeten vooraf met een blauw absentiebriefje 
zijn doorgegeven. Zaken zoals dokter- of tandartsbezoek dienen zoveel mogelijk buiten de 
lestijden te worden ingepland.  

3.  Leerlingen die ziek zijn en naar huis willen gaan, moeten hiervoor toestemming vragen bij de 
afdelingsleider.  

4. Verzoeken om lessen om privéredenen te mogen verzuimen, worden tijdig schriftelijk 
ingeleverd bij de afdelingsleider.  

 

Te laat komen / ongeoorloofd verzuim 
 
1. Leerlingen die te laat komen, worden vermeld in het absentiesysteem, en melden zich de 

volgende ochtend om 08.00 uur bij de conciërge. 
 
2. Ongeoorloofd verzuim (spijbelen) 

Als een leerling een lesuur ongeoorloofd mist moet hij/zij zich z.s.m. melden bij de 
afdelingsleider. Elk lesuur ongeoorloofd verzuim moet dubbel worden ingehaald.  
 

Verwijdering uit de les 
1. Als een leerling uit de les wordt verwijderd, dan moet hij/zij zich direct melden bij de 

afdelingsleider.  
 Daarna:  - invullen verwijderformulier 

- in stilte werken aan schoolwerk (in principe voor het vak waar je bent  
  verwijderd) 
- aan het einde van de les gaat de leerling terug naar de docent waar      
  hij/zij is verwijderd. Vervolgens wordt de situatie besproken of wordt  
  er een afspraak gemaakt om de situatie later te bespreken. Het  
  verwijderformulier blijft bij de docent, die vult het verder in en levert  
  het in bij de afdelingsleider. 

2. Leerlingen die geen gehoor geven aan de opdracht om een leslokaal te verlaten, kunnen voor 
de rest van de dag geschorst worden. Zij verliezen het recht op protest. 
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Pesten 
 
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Er is een verschil tussen plagen en pesten. Dit 
verschil is soms moeilijk te herkennen. Wat voor de ene leerling nog plagen is, is voor de ander 
pesten. Wij noemen het pesten, wanneer het plagen vaker terugkomt en de leerling er last van heeft. 
Het is heel belangrijk dat degene die gepest wordt, duidelijk aangeeft als hij/zij iets niet leuk vindt. Zo 
weet de pester duidelijk wanneer hij/zij te ver gaat. Eventueel pestgedrag moet natuurlijk bestreden 
worden. Daarvoor is het onderstaande protocol opgesteld. 
 
Elke leerling krijgt uitleg over dit pestprotocol. Elke leerling moet het pestprotocol ondertekenen. 
Met die handtekening geef je aan dat je het pestprotocol hebt gelezen en dat jij je aan de 
gemaakte afspraken gaat houden.  
 
* Afspraken voor alle leerlingen van de Thorbecke vmbo voor sport & dans. 

 
 
 - Pesten mag niet 
 - Elkaar niet uitschelden 
 - Elkaar accepteren zoals je bent 
 - Van elkaar afblijven en elkaar niet bedreigen 
 - Niemand buitensluiten 
 - Niet aan de spullen van een ander zitten 
 - Luisteren naar elkaar 
 _ Met een groepje tegen een pester zeggen: “stop!” 
 - Alle regels gelden op school en daarbuiten 
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Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 

De leerlingenraad 
Onder begeleiding van twee à drie personeelsleden bespreekt de leerlingenraad zaken die voor 
leerlingen van belang zijn. De leerlingenraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te 
brengen aan locatieleiding, MT  en/of MR. Hiermee is een belangrijk beleidsvoornemen uit het 
schoolplan ten uitvoer gebracht.  
 

De ouderraad 
Ouder(s)/verzorger(s) uit de oudergeleding zijn vertegenwoordigd in de ouderraad van onze school.  
De ouderraad is actief bij diverse activiteiten binnen de school en kan de spreekbuis zijn van de 
ouder(s)/verzorger(s) die verbonden zijn aan onze school. Hiervoor is regelmatig overleg met de 
locatiedirecteur. 
 

De medezeggenschapsraad 
Onze school kent natuurlijk ook een medezeggenschapsraad. Hierin zitten de vertegenwoordigers 
van docenten, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Belangrijke beslissingen die onze school aangaan 
worden hierin besproken. 
 

Het ouderbulletin 
Een aantal malen per jaar ontvangen de ouder(s)/verzorger(s)  (digitaal) een ouderbulletin. Zo wordt 
u op de hoogte gehouden van de activiteiten die plaats vinden op onze school. Zo kunnen hier ook 
aanvullingen op de jaaragenda staan. De doelstelling van dit ouderbulletin is bijdragen aan een 
heldere en goede communicatie tussen u en onze school. 
 

Contacten met ouder(s)/verzorger(s) 
Gedurende het schooljaar worden er verschillende avonden georganiseerd om het nodige contact 
met de ouders/verzorgers te verkrijgen. Dit kunnen informatieavonden zijn of speciale avonden over 
een bepaald thema. Zo zijn er avonden over keuzebegeleiding, organisatie van de school of buiten-
les activiteiten. Hier kunt u gesprekken voeren met docenten over de vorderingen van uw kind. 
Hiernaast is het altijd mogelijk om via de administratie op de dag contact op te nemen met het 
personeel. Twee keer per jaar is er een ouderspreek-avond, waar u naar aanleiding van de 
rapportcijfers gesprekken kunt voeren met docenten en/of mentor. 
Indien noodzakelijk, zal de afdelingsleider of mentor natuurlijk ook contact met u opnemen. 
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Begeleiding 
 
Inleiding 
 
Op Thorbecke vmbo voor sport & dans zijn verschillende functionarissen belast met 
begeleidingstaken met als doel de leerling zonder vertraging het diploma te laten behalen.  Het 
percentage voortijdig schoolverlaters was tijdens cursusjaar 2015-2016 3%. 
 
De mentor 
In alle klassen wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van de leerling. Elke klas heeft een 
mentor die zich bezighoudt met deze begeleiding. De mentor is heel belangrijk voor u en uw kind. Zo 
geeft de mentor in de eerste, tweede en derde klassen een mentorles. In deze lessen is aandacht voor 
het welbevinden van de leerling in de groep en het “leren leren”. De mentor is uw contactpersoon op 
school. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de controle van absenties, huiswerk en spullen. Indien u 
vragen of opmerkingen heeft, kunt u de mentor telefonisch via de school bereiken. Er zijn daarom ook 
verschillende momenten in het jaar gepland om kennis te maken en te overleggen met de mentoren. 
 
De afdelingsleider 
De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de samenhang in zijn of haar afdeling. Dit betreft het 
aansturen van het mentoraat en de overige begeleiding van leerlingen en docenten. Hij of zij treedt zo 
nodig disciplinair op en heeft ook het overzicht op de absentie en het te laat komen van de leerlingen 
in zijn of haar afdeling. De afdelingsleiders vormen samen met de locatiedirecteur de schoolleiding. 
 
De decaan 
Aan de leerlingen van de school wordt via, onder andere, de decaan informatie verstrekt over studie-
, beroeps- en onderwijsmogelijkheden. Deze informatie is vooral belangrijk wanneer de leerlingen voor 
keuzes komen te staan op het gebied van hun studie. Het kan hierbij gaan om een sectorkeuze of een 
vakkenpakketkeuze. Om de leerlingen te kunnen helpen bij dit kiezen, kan de decaan van de volgende 
mogelijkheden gebruik maken: 

 klassikale voorlichting 

 informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen 

 het afnemen van testen 

 het houden van persoonlijke gesprekken met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) 

 het verstrekken van documentatie 

 het verstrekken van informatie via de mentoren. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Als het niet zo goed gaat met een leerling, om wat voor reden dan ook, is er een 
schoolmaatschappelijk werker op school. Deze kan de leerling en of ouder(s)/verzorger(s)waar nodig 
de juiste begeleiding geven. 
 
CJG  jeugdgezondheidscentrum/jeugdverpleegkundige 
Het CJG  Rotterdam en omstreken heeft de zorg over jeugdigen. Rotterdam heeft daarvoor verspreid 
over Rotterdam jeugdgezondheidscentra, die bestaan uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en 
een doktersassistente. Deze centra zijn verbonden aan een aantal scholen. Bij de centra kan men 
terecht met vragen over de gezondheid. Naast de lichamelijke gezondheid, (zoals sport, voeding, vrije 
tijd, hoofdpijn, buikpijn, enz.), kan men er ook terecht met vragen over geestelijke gezondheid 
(bijvoorbeeld moeite met sluiten van vriendschappen, eenzaamheid, somberheid, enz.). De 
medewerkers kunnen ook informatie geven over verliefdheid, zwangerschap, veilig vrijen, roken, 
drugs en alcohol. Alle medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens. Dit betekent dat men 
gehouden is aan beroepsgeheim. Hiernaast geeft men ook adviezen aan jongeren en scholen.  
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Jongeren, ouder(s)/verzorger(s) en docenten kunnen een afspraak maken voor een onderzoek of een 
gesprek. Ook is er een telefonisch spreekuur. In de brugklassen worden de leerlingen dit jaar 
opgeroepen voor een preventief psychosociaal onderzoek. 
 
 
Ondersteuningscoördinator 
Omdat de zorg voor leerlingen bij ons als heel belangrijk ervaren wordt hebben we een structuur 
ontwikkeld waarin die zorg zo effectief mogelijk kan plaatsvinden. In deze structuur staat de 
zorgcoördinator centraal. 
De eventuele vraag om zorg voor een leerling/klas kan o.a. via het leeroverleg met de docenten, 
afdelingsleider en mentor zo mogelijk beantwoord worden (eerste lijn zorg). Daarnaast is er eens in 
de maand een zorgteam vergadering, waarin per afdeling de afdelingsleider, de 
ondersteuningscoördinator en het schoolmaatschappelijk werk bij aanwezig zijn. Daarin worden 
leerlingen besproken waar meer zorg naar uit moet gaan (tweede lijn zorg). Ook is er een maal per 
zes weken een vergadering van het zorg adviesteam (ZAT). Daarin worden naast de afdelingsleider, 
zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werk ook o.a. de orthopedagoog, leerplicht en de 
schoolverpleegkundige uitgenodigd (derde lijn zorg). 
 
Remedial Teaching 
Leerlingen met achterstanden op het gebied van taal en rekenen, dyslexie, dyscalculi, kunnen in 
aanmerking komen voor Remedial Teaching. De remedial teacher werkt met hele kleine groepjes of 
individueel. Omdat taalontwikkeling een aandachtspunt is op onze school krijgen alle leerlingen in 
leerjaar 1 Remedial Teaching.  
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Passend Onderwijs 
 

De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder 

kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor kinderen die extra zorg nodig 

hebben én voor kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen. Om maatwerk te 

leveren is een passend onderwijsaanbod nodig, vandaar de naam. 

Het kabinet heeft een ontwikkelingskader opgesteld dat bestaat uit de volgende uitgangspunten: 

 

 Het kind moet centraal staan. Dat betekent dat het aanbod moet worden afgestemd op de 

behoeften van elk kind afzonderlijk. 

 Passend Onderwijs houdt in dat een kind, door middel van overleg tussen schoolbestuur en 

ouders, op een school wordt geplaatst waar de mogelijkheden van het kind het meest tot zijn 

recht komen. Dat kan zowel binnen het regulier of het speciaal onderwijs zijn, maar 

tussenvormen zijn ook mogelijk. 

 De kwaliteit van het onderwijs moet goed zijn, zodat ouders erop kunnen vertrouwen dat het 

onderwijs van goede kwaliteit is. 

 Leerkrachten moeten voldoende bekwaam zijn om Passend Onderwijs in de klas te 

realiseren. 

 Het zorgaanbod van de school en de jeugdzorg voor kinderen die ondersteuning nodig 

hebben moeten goed op elkaar afgestemd zijn. 

 Het proces van indicatiestelling moet minder bureaucratisch en meer handelingsgericht zijn. 

Dat wil zeggen dat het antwoord moet geven op de volgende vraag: wat willen we met deze 

leerling bereiken in het onderwijs en wat is daarvoor nodig? 

 De middelen die beschikbaar zijn voor zorgleerlingen en die vrijkomen voor de invoering van 

Passend Onderwijs dienen hoofdzakelijk ten goede te komen aan het primaire proces: dus 

ten behoeve van het werken in de klas. 

 Op Rijksniveau dienen de uitgaven voor extra zorg beheersbaar te zijn. 

 

Deze uitgangspunten zijn leidend bij de invoering van Passend Onderwijs. In het wetsvoorstel over 

Passend Onderwijs staat ook dat elke school een onderwijszorgprofiel moet opstellen. In het profiel 

formuleert de school zowel de zorg die zij zelf kan bieden als de gespecialiseerde zorg die zij met hulp 

van het samenwerkingsverband kan verzorgen. De invulling hiervan hangt af van de expertise van de 

school en de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Thorbecke vmbo voor 

sport & dans is aangesloten bij het samenwerkingsverband Koers VO. 
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Cijfergeving 
 
Vier keer per jaar wordt er een rapport uitgereikt. Voor de data verwijzen wij u naar de jaaragenda. 
 
Alle rapportcijfers zijn het gemiddelde van de sinds het begin van het schooljaar voor dat vak 
behaalde cijfers. Alle rapportcijfers worden gegeven met een decimaal.  
 
Rond het eerste en tweede rapport krijgt u een uitnodiging om met de diverse docenten en mentor 
te praten over de voortgang van uw kind. De bevordering naar het volgende leerjaar vindt plaats op 
basis van de promotienormen en het advies van de docenten. Deze normen worden jaarlijks 
uitgereikt aan de leerlingen. Houdt u de overgangsnormen en studieresultaten goed in de gaten en 
neem gerust contact met ons op.  
 
Bij de overgangsadvisering wordt er niet alleen gekeken naar de cijfers, maar ook de motivatie, de 
zelfstandigheid en het gedrag worden nauwlettend beoordeeld.  
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Buitenschoolse activiteiten 
 

De activiteiten die buiten de lessituatie worden georganiseerd kunnen verschillende doelen hebben. 
Vaak hebben zij een lesondersteunende taak. Ook zullen er activiteiten georganiseerd worden die 
zorgen voor de nodige ontspanning, waardoor de onderlinge sfeer verbeterd kan worden en er 
gewerkt wordt aan teambuilding. Zij zullen altijd een zinnige aanvulling zijn op datgene wat op school 
gebeurt. 

 
Eerste leerjaar 
- sport- en brugklaskamp (verplicht!) 

 
Tweede leerjaar 
- bezoek aan De Efteling 
 
Derde leerjaar 
- bezoek aan Walibi World  
- D&P gaat op survival in de Ardennen  
 
Vierde leerjaar 
- SD&V heeft een wintersportreis  
 
Voor de gehele school 
- diverse sportieve activiteiten 
- dansvoorstelling  
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Indeling van de klassen 
 
Afdeling basis/kader onderbouw 

Klas  Omschrijving Mentor Afkorting 

 
1VA 
1VB 
1VC 
1VD 
1VE 
1VF 
 
2VA 
2VB 
2VC 
2VD 
2VE 
 

 
BK 
BK 
BK  
BK 
BK 
BK 
 
BK 
BK 
BK  
BK 
BK 
 
 

 
Mevr. Boland 
Mevr.Louhenapessy 
Mevr. Nelissen 
Mevr. Boers 
Mevr. Stuijfzand 
Mevr. Van Leeuwen 
 
Dhr. Van der Zweep 
Mevr. Blaauw 
Dhr. Blaauw 
Mevr. Bijleveld 
Mevr. Groenendijk 
 

 
NBO 
TLO 
INE 
MBO 
KST 
PLE 
 
AZW 
WBL 
JBL 
KBI 
MGK 
 

  
 
Afdeling economie & ondernemen/ handel & administratie 

Klas  Omschrijving Mentor Afkorting 

 
3EOBK 
3EOB 
4HBK 
4HB 
 

 
Basis/ kader  E&O 
Basis E&O 
Basis/ kader H&A  
Basis H&A 
 

 
Dhr. Asouali 
Mevr. Verleg 
Dhr. Sewgobind 
Dhr. Strieder 
 

 
RAS 
SVG 
ETA 
TST 
 

 
 
Afdeling zorg & welzijn  

Klas  Omschrijving Mentor Afkorting 

 
3ZWBK 
4ZWBK 
 

 
Basis/ kader Z&W 
Basis/kader Z&W  

 
Mevr. Anches 
Mevr. De Koning 

 
MAN 
VKO 

    
 
Afdeling dienstverlening & produkten/ sport, dienstverlening & veiligheid 

Klas  Omschrijving Mentor Afkorting 

 
3DPBK 
3DPB 
 
4SDVB1 
4SDVB2 
4SDVK 

 
Basis/ kader D&P 
Basis D&P 
 
Basis SD&V 
Basis SD&V 
Kader SD&V 

 
Dhr. De Bruijne 
Dhr. van Esch 
 
Dhr. El-Akchaoui 
Dhr. van Aalst 
Dhr. van Wingerden 

 
RBR 
MES 
 
DEA 
TAA 
MWN 
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Personeelslijst 
      afk. vakgebied 

Dhr. van Aalst TAA ma 

Dhr. el Akchaoui DEA ec 

Mevr.   Anches MAN zwb 

Dhr.  Asouali RAS ec/ h&a 

Mevr.   Baars - Barth EBR ne 

Mevr.   Bijleveld KBI en 

Dhr.   Blaauw JBL ne 

Mevr.   Blaauw-Blijlevens WBL en 

Mevr.   Blauw CBL dans 

Mevr.   Boers MBO mm 

Mevr.   Boland NBO s&b 

Dhr. De Bruijne RBR Lo/sdv 

Mevr.   Carrot MCA ne 

Dhr. van Esch MES s&b 

Mevr.   Feenstra EFE en 

Mevr. van Gentevoort JGT ne 

Mevr.   Groenendijk MGK m&n 

Dhr. van der Ham HHA ec 

Dhr. Van der Heuvel CHE s&b 

Mevr. de Koning VKO bi/ zwb 

Mevr. van Leeuwen PLE k&c 

Mevr.   Louhenapessy-Knook TLO ne 

Dhr.   Lukic ALU s&b 

Mevr.   Martina-Hoeneveld IMA ne 

Dhr.   Massali MMS wi 

Dhr.   Molendijk JMO directeur 

Mevr.   Mollinga DMO m&n 

Mevr.   Nelissen INE ne 

Dhr.   Regeer ARE s&b 

Dhr.   Riekwel RRI afd.leider lj1 

Mevr.   Schmid MSC ec 

Dhr.   Sewgobind TSE stage 

Dhr.   Strieder TSI ec 

Mevr.   Stuyfzand KST ne 

Mevr.   Tahiroglu ETA en 

Mevr.   Tauwnaar ITA dans 

Mevr.   Tijndaal JTI ma 

Mevr.  Tuit MTU en 

Mevr.   Verberg DVB zwb 

Mevr.   Verleg SVG k&c 

Mevr.   Vyent EVY ne 

Mevr. van de Wildenberg PWI afd.leider lj2 

Mevr.  Wildenburg JWI ne 

Dhr.   Willems MWI afd.leider sdv/zwb 

Dhr. van Wingerden MWN s&b 

Dhr. van der Zweep AZW ne 
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Mevr.   Evers WEV onderwijsassistent 

Mevr  Klein-Driesen DKL orthopedagoog  

Dhr.   Meijer JME administratieve ondersteuning / rooster 

Mevr.   Pieterse APE onderwijsassistent H&A 

Mevr.   Snoeijenbos JSN orthopedagoog/psycholoog 

Mevr.   Steen PST conciërge 

Mevr.   Vasen-Molenmaker IMO orthopedagoog/psycholoog 

Mevr.   Zoeteweij FZO leerlingadministratie 
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin bij jou op school 
Aan jouw school is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin Prins Alexander 
(CJG) verbonden. De jeugdverpleegkundige organiseert iedere maand een inloopspreekuur. 
Daarnaast ziet hij/zij je een aantal keer in klas 1 en in het jaar voor het eindexamen op school. 
Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of bij het afnemen van een (digitale) vragenlijst in de klas.  

Klas 1 
In het eerste schooljaar heb je met de jeugdverpleegkundige een gesprek op school. Samen praat je 
over hoe het met je gaat. Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen over jouw gezondheid en 
ontwikkeling. Voordat het gesprek plaatsvindt komt de jeugdverpleegkundige in de klas langs om 
door jou twee vragenlijsten in te laten vullen. De antwoorden worden in het gesprek gebruikt. Ook 
vraagt hij/zij aan jouw mentor hoe het met je gaat. De gesprekken en vragenlijsten worden altijd 
vertrouwelijk behandeld. 
 
Jaar voor eindexamen 
In het jaar voordat je examen doet vul je een digitale gezondheidsvragenlijst in. De vragenlijst 
bestaat uit vragen over jouw gezondheid en leefstijl. Na het invullen krijg je een persoonlijk 
gezondheidsprofiel te zien met de resultaten van de vragenlijst en handige tips. Aan de hand van de 
resultaten of als je het zelf wilt, nodigt de jeugdverpleegkundige je uit voor een gesprek. De 
gesprekken en digitale gezondheidsvragenlijst worden altijd vertrouwelijk behandeld.  
 
Zorg- en Adviesteam  
De jeugdverpleegkundige neemt ook deel aan de overleggen van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) op 
school. Daar wordt de ontwikkeling besproken van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Het kan zijn dat je extra wordt uitgenodigd. Het is ook mogelijk zelf een gesprek bij de 
jeugdverpleegkundige aan te vragen of langs te gaan tijdens het inloopspreekuur van het CJG.  
 
Inloopspreekuur 
De jeugdverpleegkundige organiseert iedere maand een inloopspreekuur voor de leerlingen en 
docenten op school. Tijdens het inloopspreekuur kun je al je vragen stellen, bijvoorbeeld over je 
gezondheid, omgaan met je ouders, school of seksualiteit . Heb je een vraag of zit je ergens mee? De 
jeugdverpleegkundige luistert naar je en denkt graag met je mee! De inloopspreekuren op het 
Thorbecke zijn meestal op de laatste vrijdag van de maand. Je kunt de jeugdverpleegkundige vinden 
in kamer 66A. 

Vragen? 
Heb jij of je ouders/verzorgers een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die 
aan jouw school verbonden is: 
M. Vellinga  
Telefoonnummer 010 – 4444602  
E-mail m.vellinga@cjgrijnmond.nl 
 
Alles onder één dak 
Het CJG bij jou in de buurt is dé plek waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, opgroeien en 
verzorging. Als het nodig is biedt het CJG je advies en ondersteuning. Naast jeugdverpleegkundigen 
werken er ook jeugdartsen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en 
veilig opgroeien mogelijk te maken. 
Ga voor meer informatie over het CJG of voor handige links naar www.cjgprinsalexander.nl 
 
 
 

http://www.cjgprinsalexander.nl/
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Lessentabel onderbouw 
 

  

      vmbo B/K lwoo vmbo B/K lwoo vmbo B/K lwoo 

VERPLICHT     leerjaar 1 leerjaar 1 (DANS) leerjaar 2 

Nederlands   ne 6,0 6,0 6,0 

Duits   du     2,0 

Engels   en 4,0 4,0 5,0 

Wiskunde   wi 4,0 4,0 4,0 

Rekenen   re 2,0 2,0 2,0 

Mens & Maatschappij (ak, gs, ml, 
ec) 

  m&m 4,0 4,0 4,0 

Mens & Natuur (bi,vz)   m&n 3,0 3,0 3,0 

Kunst & Cultuur (hv, te)   k&c 2,0 2,0 2,0 

Sport & Bewegen   s&b 4,0 2,0 2,0 

LOB   lob 2,0 2,0 2,0 

Mentorles   ml 1,0 1,0 1,0 

Groeps remedial teaching    grt 1,0 1,0   

TOTAAL VERPLICHT     33,0 31,0 33,0 

            

PROFIELKEUZE           

Sportklas en  sportklas +  s&b spp 4,0   4,0 

TOTAAL SPORTPROFIEL     37,0   37,0 

Highschool sport hsv voetbal 4,0   4,0 

  hsh hockey 4,0   4,0 

  hsb basketbal 4,0   4,0 

  hsk volleybal 4,0   4,0 

TOTAAL HIGHSCHOOL     37,0   37,0 

Highschool dans dap dans   6,0 4,0 

TOTAAL HIGHSCHOOL 
DANS 

      37,0 37,0 

  

file:///D:/Website%20TVO%20TS/Documenten/Schoolgids%202016-2017/Lessentabellen%202016-2017%20TVO%20VMBO%20voor%20sport%20&amp;%20dans.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Lessentabel bovenbouw      

      

    leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 3 leerjaar 4 

VERPLICHT   BBL BBL KBL KBL 

Nederlands ne 5,0 4,0 5,0 4,0 

Engels en 4,0 4,0 4,0 4,0 

Rekenen re 1,0 1,0 1,0 1,0 

Maatschappijleer ma 2,0   2,0   

Kunstvakken ku 0,5   0,5   

Lichamelijke Opvoeding lo 2,0 2,0 2,0 2,0 

Mentorles/ lob ml 1,0 1,0 1,0 1,0 

TOTAAL VERPLICHT   15,5 12,0 15,5 12,0 

            

Vrije keuze (extra uren)           

Dans   4,0 4,0 4,0 4,0 

            

Programma ZW en ZORG & WELZIJN BREED  3 BBL 4 BBL 3 KBL 4 KBL 

Zorg en welzijn( breed) z&w 15,0 12,0 15,0 13,0 

Wiskunde* wi 4,0   4,0   

Biologie bi 4,0 4,0 4,0 4,0 

Maatschappijleer II* ma2 4,0 4,0 4,0 4,0 

Totaal Programma   27,0 20,0 27,0 21,0 

Totaal Verplicht   15,5 12,0 15,5 12,0 

Totaal Generaal   42,5 32,0 42,5 33,0 

            

Programma  D&P en SPORT, DIENSTVERLENING & 
VEILIGHEID  

 3 BBL 4 BBL 3 KBL 4 KBL 

D&P/ SD&V d&p/ 
sd&v 

15,0 12,0 15,0 13,0 

Wiskunde wi 4,0   4,0   

Economie ec 4,0 4,0 4,0 4,0 

Maatschappijleer II ma2   4,0   4,0 

Totaal Programma   23,0 20,0 23,0 21,0 

Totaal Verplicht   15,5 12,0 15,5 12,0 

Totaal Generaal   38,5 32,0 38,5 33,0 

      

Programma E&O/ HANDEL & ADMINISTRATIE  3 BBL 4 BBL 3 KBL 4 KBL 

E&O/ Handel & Administratie h&a 14,0 12,0 14,0 13,0 

Wiskunde * wi 4,0 4,0 4,0 4,0 

Economie ec 4,0 4,0 4,0 4,0 

Maatschappijleer II* ma2   4,0   4,0 

Totaal Programma   22,0 24,0 22,0 25,0 

Totaal Verplicht   15,5 12,0 15,5 12,0 

Totaal Generaal   37,5 32,0 37,5 33,0 

      
       

* wiskunde en maatschappijleer II is in ZW en in klas 4 H&A  een keuzevak     
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Jaaragenda 2016-2017 vmbo voor sport & dans   
          kalenderweek  

AUGUSTUS            

ma 15   Zomervakantie   33  

di 16   Zomervakantie      

wo 17   Zomervakantie      

do 18   Zomervakantie      

vr 19   10.00 APV 10.30 AO 12.00 LUNCH      

             

ma 22   

leerj 1 rooster 14.00 uur leerj 2 rooster 14.30; E&O lj3 en 4 10.00 uur rooster ophalen; ZW lj3 
10.00 uur rooster; lj4 11.00 uur rooster; DP lj3 10.00 uur ophalen rooster; SDV lj 4 11.00 uur 
ophalen rooster.   34 

 

di 23   
introductiedag leerj 2 09.00 - 12.00 leerj 1 12.30 - 15.30; intro E&O lj 3 en 4 tm 26/8; Start 
intro lj 3 en 4 ZW; Dp lj 3 roostervrij; SDV lj 4 kick off.     

 

wo 24   1 + 2 les vlgs rooster; start intro driedaagse BB; Lj 4 aangepast rooster.     
 

do 25   15.00 AO      

vr 26          

             

ma 29       35  

di 30    Leerj 1 voorl avond kennism mentor                inloop 19.00 uur  19.30 - 20.30      
 

wo 31   Fotograaf/ OutdoorValley 1VA en 1VB                                          

SEPTEMBER          

do 1   
11.15 kleinzorg/ leerj 2 voorl avond kennism mentor               inloop 19.00 uur  19.30 - 20.30 / 
15.00 LGO/  LOB boekbijeenkomst BB     

 

vr 2   bezoek wereldhavendagen leerjaar 2      

             

ma 5   leerjaar 1 afname diacijfer   36  

di 6          

wo 7          

do 8   09.15 IZO PWI/  1500 overdracht mentoren ob aula;      
 

vr 9          

             

ma 12   Diataaltoetsen leerj 1   37  

di 13   LOB 5-6      

wo 14   start stage leerjaar 4 HA (tm 8 maart)      

do 15   09.15 IZO RRI/ 15.00 OO/ LOB 7-8      

vr 16          

             

ma 19   Diataaltoetsen leerj 1 uitloop   38  

di 20   herkaning schoolfotograaf      

wo 21          

do 22   09.15 IZO SHO ZW; 1500 AO      

vr 23          

             

ma 26       39  

di 27          

wo 28          

do 29   09.15 IZO MWI; 1500 LGO      

vr 30          

             

OKTOBER          

ma 3       40  
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di 4          

wo 5   dag vd leraar/ Run Bike Run      

do 6   09.15 IZO SHO EO/ 1500-1630 uur LOB boekbijeenkomst BB; 1500 LB/ info avond 3 en 4     

 

vr 7          

             

ma 10       41  

di 11   LOB 7-8      

wo 12   (Run Bike Run uitwijk)      

do 13   09.15 IZO PWI/ 11.15 kleinzorg/ LOB 5-6; 1500 OO      

vr 14   Movie Park leerjaar 3      

             

ma 17   Herfstvakantie   42  

di 18   Herfstvakantie      

wo 19   Herfstvakantie      

do 20   Herfstvakantie      

vr 21   Herfstvakantie      

             

ma 24       43  

di 25          

wo 26          

do 27   09.15 - 10.30 ZAT; 1500 AO      

vr 28          

             

ma 31   finaleweek 1 OB en BB   44  

NOVEMBER            

di 1   ouderraad 19.00 uur      

wo 2          

do 3   09.15 IZO RRI; 1500 LGO      

vr 4          

             

ma 7   inleveren cijfers periode 1 voor 10.00 uur   45  

di 8          

wo 9          

do 10   Rapportvergadering vanaf 09.00 uur; 1500 LB      

vr 11          

             

ma 14   LOB 6/5  46  

di 15   
 rapporten en brief ouderavond uit; LOB herhaling OB; voorstelling Zuidplein voor alle 
dansleerlingen     

 

wo 16          

do 17   09.15 IZO MWI/ 11.15 kleinzorg/ LOB 8-7; rapport uitdelen klas 1 en 2 1930 uur; 1500 OO     
 

vr 18          

             

ma 21       47  

di 22          

wo 23          

do 24   09.15 IZO SHO ZW; 1500 AO      

vr 25          

             

ma 28       48  

di 29          

wo 30          

DECEMBER            
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do 1   09.15 IZO PWI; rooster 10 min gesprekken bekend; 1500 LGO     
 

vr 2          

             

ma 5   Sinterklaasviering    49  

di 6   ouderraad 19.00 uur      

wo 7          

do 8   09.15 IZO RRI/ LOB boekbijeenkomst 1500-1630 uur; 10 min gesprekken; 1500 LB     
 

vr 9          

             

ma 12       50  

di 13          

wo 14          

do 15   09.15 IZO MWI; 1500 OO      

vr 16          

             

ma 19       51  

di 20          

wo 21          

do 22   09.15 IZO SHO EO/ kerstlunch vanaf 12.45 uur;       

vr 23   09.00 uur ontbijt personeel Roostervrij    

             

ma 26   Kerstvakantie   52  

di 27   Kerstvakantie      

wo 28   Kerstvakantie      

do 29   Kerstvakantie      

vr 30   Kerstvakantie      

             

JANUARI          

ma 2   Kerstvakantie   1  

di 3   Kerstvakantie      

wo 4   Kerstvakantie      

do 5   Kerstvakantie      

vr 6   Kerstvakantie      

             

ma 9       2  

di 10   Nieuwjaarsreceptie (bij vmbo voor sport & dans)     
 

wo 11   info avond 1930-2100 uur      

do 12   09.15 IZO PWI; 1500 AO      

vr 13          

             

ma 16   herkansing lj 3 en 4 (ochtend)   3  

di 17   herkansing lj 3 en 4 (ochtend); ouderraad 1900 uur     
 

wo 18          

do 19   09.15 - 10.30 ZAT; 1500 LGO      

vr 20   Open Huis 1600-2100 uur      

             

ma 23   
finaleweek 2 OB/ Skireis tm 27 januari/ Kijkluister basis ha en zw; info avond HS voetbal (op 
PL)   4  

di 24          

wo 25          

do 26   09.15 IZO RRI/ 11.15 kleinzorg/ Kijkluister kader ha en zw; 1500 LB     
 

vr 27          
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ma 30   Kijkluister basis en kader SDV; vaststellen cijfers periode 2 voor 10.00 uur   5 
 

di 31   LOB 5-6      

FEBRUARI            

wo 1          

do 2   Rapportvergadering vanaf 09.00 uur/ LOB 7-8; 1500 LB     
 

vr 3          

             

ma 6   Finaleweek 2 BB  6  

di 7   rapporten en brieven ouderavond uit      

wo 8          

do 9   09.15 IZO MWI; 1500 OO      

vr 10          

             

ma 13       7  

di 14          

wo 15          

do 16   09.15 IZO SHO ZW; Dansvoorstelling Zuidplein; rooster 10 min gesprekken bekend; 1500 AO     
 

vr 17          

             

ma 20       8  

di 21          

wo 22          

do 23   09.15 IZO PWI/ 10 min gesprekken; 1500 LGO      

vr 24          

             

ma 27   Voorjaarsvakantie   9  

di 28   Voorjaarsvakantie      

MAART          

wo 1   Voorjaarsvakantie      

do 2   Voorjaarsvakantie      

vr 3   Voorjaarsvakantie      

             

ma 6       10  

di 7   LOB 7/8; ouderraad 1900 uur      

wo 8          

do 9   09.15 IZO RRI/ 11.15 kleinzorg; 1500 LB/ LOB 5/6; aanmeldavond 1830-2100 uur     
 

vr 10          

             

ma 13   aanmeldavond 1830-2100 uur   11  

di 14          

wo 15          

do 16   09.15 - 10.30 ZAT; 1500 OO      

vr 17          

             

ma 20       12  

di 21          

wo 22          

do 23   09.15 IZO MWI; 1500 AO; testdag HS dans en sport+    
 

vr 24          

             

ma 27       13  

di 28          
wo 29         
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do 30   09.15 IZO SHO EO/ LOB boekbijeenkomst 1500-1630 uur/ 1500 LGO     
 

vr 31         

             

APRIL     finaleweek 3      

ma 3   herkansing  leerjaar 4 (ochtend)   14  

di 4   herkansing  leerjaar 4 (ochtend)      

wo 5          

do 6   09.15 IZO PWI; 1500 LB      

vr 7          

             

ma 10   vaststellen cijfers periode 3 + def SE; start CSPE??   15 
 

di 11          

wo 12          

do 13   Rapportvergadering determinatie 09.00 uur/ 1500 OO     
 

vr 14   Goede Vrijdag lesdag    

             

ma 17   2e Paasdag   16  

di 18   LOB 6/5; ouderraad 1900 uur      

wo 19          

do 20   09.15 IZO RRI/ 1500 AO/ LOB (welke groep???)/ rapporten uit     
 

vr 21   Nationale secretaressedag      

             

ma 24   Meivakantie   17  

di 25   Meivakantie      

wo 26   Meivakantie      

do 27   Meivakantie      

vr 28   Meivakantie      

             

MEI         

ma 1   Meivakantie   18  

di 2   Meivakantie      

wo 3   Meivakantie      

do 4   Meivakantie      

vr 5   Meivakantie      

             

ma 8   keuze leerjaar 2 naar 3 bekend   19  

di 9   CSE I / stage tm 23 mei      

wo 10   CSE I      

do 11   CSE I/  1500 LGO      

vr 12   CSE I      

             

ma 15   CSE I           Diacijfer leerj 1 en 2   20  

di 16   CSE I      

wo 17   CSE I      

do 18   CSE I/ 1500 LB      

vr 19   CSE I      

             

ma 22   CSE I   21  

di 23   CSE I      

wo 24   CSE I/ inleveren stageboek      

do 25   Hemelvaart      

vr 26   Hemelvaart ROOSTERVRIJ    
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ma 29   Diataal leerj 1, 2 en 3 (ws)   22  

di 30   LOB 8-7; ouderraad 1900 uur      

wo 31          

JUNI          

do 1   09.15 - 10.30 ZAT/ LOB 6-5/ 1500 AO      

vr 2          

             

ma 5   2e Pinksterdag   23  

di 6   Diataal leerj 1, 2 en 3 (bl)/ Ardennen???      

wo 7          

do 8   09.15 IZO MWI/ 11.15 kleinzorg/ 1500 LGO      

vr 9          

             

ma 12   Diataal leerj 1 en 2 uitloopweek alle taaltoetsen   24  

di 13          

wo 14          

do 15   09.15 IZO SHO ZW/ 1500 LB      

vr 16          

             

ma 19   kamp leerjaar 1      25  

di 20   kamp leerjaar 1/ 09.15 IZO PWI/ CSII      

wo 21   kamp leerjaar 1; inleveren boeken leerjaar 4 0900-1200 uur     
 

do 22   kamp leerjaar 1/ 09.15 IZO PWI; herkansingen leerjaar 3 (ochtend)/ 1500 OO     
 

vr 23   kamp leerjaar 1; herkansingen leerjaar 3 (ochtend)     
 

             

ma 26   finaleweek 4 OB/ finaleweek 3 BB   26  

di 27          

wo 28          

do 29   09.15 IZO RRI/ 1500 AO      

vr 30   mentoruitje lj1 / schoolreis leerjaar 2      

             

JULI          

ma 3   vastellen cijfers periode 4 voor 10.00 uur   27  

di 4   Rapportvergadering      

wo 5   Diploma-uitreiking Isala; kennismaking leerjaar 14.30-15.30 uur     
 

do 6   teamvergaderingen; revisievergadering;boeken inleveren lj 1 tm 3 0900-1400 uur; rapport 4 uit     
 

vr 7   Personeelsdag      

             

ma 10   Zomervakantie   28  

di 11   Zomervakantie      

wo 12   Zomervakantie      

do 13   Zomervakantie      

vr 14   Zomervakantie      

             

ma 17   Zomervakantie   29  

di 18   Zomervakantie      

wo 19   Zomervakantie      

do 20   Zomervakantie      

vr 21   Zomervakantie      

             

 


