
 

 

 

Haarlem, 29 juni 2018 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De laatste schoolweken van het schooljaar zijn aangebroken. Er staan nog een aantal dingen op het 

programma. Hieronder vindt u het overzicht van de activiteiten die nog gepland staan.  

 

Week  Datum  Leerjaar Tijd Activiteit 

 Week 
27 

Maandag 2 juli t/m 
woensdag 4 juli 

A3A-A3B-B3A-
B3B-D3A-D3B-
D3C-G3A-G3B 

Zie boekje 
Ardennenreis, 
ook te vinden op 
de website 

Ardennen, leerlingen 
die niet meegaan 
hebben les volgens 
rooster  

Woensdag 4 juli t/m 
vrijdag 6 juli 

D3D-E3A-E3B-
F3A-F3B-F3C 

Zie boekje 
Ardennenreis, 
ook te vinden op 
de website 

Ardennen, leerlingen 
die niet meegaan 
hebben les volgens 
rooster 

Maandag 2 juli t/m 
vrijdag 6 juli  
 

Leerjaar 1  Taaldorp en les 
volgens rooster 

Leerjaar 2  Les volgens rooster 

Week 
28 

Maandag 9 juli 
 

Leerjaar 1+2   Les volgens rooster 

Leerjaar 3 1e t/m 2e uur Herkansing 
Maatschappijleer en 
lessen volgens 
rooster  

Leerjaar 4  Zie uitnodiging 
per post 

Diploma uitreiking 
deelschool A-B-G 

Dinsdag 10 juli 
 

Leerjaar 1+2 1e t/m 4e uur * Toetsweek  

Leerjaar 3 1e t/m 3e uur Herkansingen PTA 

Leerjaar 4 Zie uitnodiging 
per post 

Diploma uitreiking 
deelschool D en F 

Woensdag 11 juli 
 

Leerjaar 1+2+3 1e t/m 4e uur * Toetsweek 

Leerjaar 4 Zie uitnodiging 
per post 

Diploma uitreiking 
deelschool E 

Donderdag 12 juli Leerjaar 1+2+3 1e t/m 4e uur * Toetsweek 

Vrijdag 13 juli 
 

Leerjaar 1 + 2 9.00-13.00 uur Cultuurdag 

Leerjaar 3  Inhaalmoment 
diverse vakken   
 
 
 
 



 
 

Week 
29  

 

Maandag 16 juli 
 

Leerjaar 1+2+3  Leerlingen lesvrij ** 
i.v.m. 
rapportvergaderingen   

Dinsdag 17 juli  Leerjaar 1-2-3 Schema volgt, 
rest van de dag 
lesvrij 

Inleveren boeken en 
kluispasje ** 
 

Woensdag 18 juli Leerjaar 1-2-3  Leerlingen lesvrij ** 
i.v.m. 
rapportvergaderingen   

Donderdag 19 juli  Leerjaar 1-2-3  Leerlingen lesvrij ** 

Vrijdag 20 juli  Leerjaar 1-2-3 9.00 uur 
10.00 uur  

Ophalen rapport 
Start vakantie 

 

*  In de toetsweek (week 28) bestaat de mogelijkheid om na het 4e uur nog werk in te halen, 

niet gemaakte toetsen te maken etc. De mentor zal de leerlingen hierover informeren.   

 

**  In week 29 wordt van leerlingen verwacht dat, indien er nog AO (absent ongeoorloofd) uren 

en TL uren openstaan, leerlingen deze op afspraak inhalen.  

 

Als blijkt dat niet alle PTA’s of alle handelingsopdrachten zijn gemaakt, neemt de mentor in de week 

van 16 juli contact op met de desbetreffende leerling om die alsnog in te halen/af te maken. Wilt u 

ervoor zorgen dat uw zoon/dochter in deze week ook nog beschikbaar is voor school.  

 

Boeken inleveren 

Bij het inleveren van de boeken moeten de kaften verwijderd zijn en alle losse blaadjes eruit zijn.                                      

Het formulier van het boekenhuis, dat u heeft ontvangen van boekenhuis Van Dijk, moet worden 

meegenomen naar school.   Tevens moet op 17 juli de kluis worden leeggemaakt en de kluispas 

worden ingeleverd. 

 

Start nieuwe schooljaar 2018-2019 

De leerlingen starten weer op dinsdag 4 september.   

In de laatste vakantieweek zullen de boeken worden opgestuurd door boekenhuis van Dijk. 

Controleert u alstublieft goed of de geleverde boeken overeenkomen met de pakbon. In deze week 

zult u van ons een brief ontvangen over de eerste schoolweek, activiteiten zoals sportdag etc.  

Wij wensen u namens het hele team van het Haarlem College een 

hele fijne vakantie en een mooie zomer.  

Met vriendelijke groet, 

Teamleiders Haarlem College  
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