
Jaaragenda Porta Mosana College HV

gewone lesdag

introductiedag, 2 verspreid over 3 dagen

projectdag, 4 dagdelen verspreid over 6 dagen

jaarafsluiting

meet- en/of toetsdag

inhaal meet- en toetsdag

 'onderwijs anders'

formele vakantiedag

wettelijke vrije dagen zonder onderwijs 

roostervrije dag leerlingen
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Jaaragenda Porta Mosana College HV

opmerkingen/wijzigingen

start eind augustus

zo 1

start eind augustus

ma 2

di 3

wo 4

Zomervakantie t/m 03-09

do 5

vr 6

za 7

zo 8

start eind augustus

ma 9

di 10

wo 11

Zomervakantie t/m 03-09

do 12

vr 13

za 14

zo 15

start eind augustus

ma 16

di 17

wo 18

Zomervakantie t/m 03-09

do 19

vr 20

 

za 21

zo 22

start eind per.1 wk.1                     start schooljaar 2020-2021 augustus

ma 23

di 24

wo 25

do 26

vr 27

za 28

zo 29

start eind augustus

ma 30

di 31

wk 34

AUGUSTUS 2021

wk 30

wk 31

wk 32

wk 33

wk 35

30-6-2022



Jaaragenda Porta Mosana College HV

opmerkingen/wijzigingen

start eind september

wo 1

do 2

vr 3 boeken afhalen leerjaar 1 en 2

za 4

zo 5 einde zomervakantie

start eind per.1 wk.1                     start schooljaar 2021-2022 september

ma 6 roostervrije dag leerlingen; werkoverleg personeel;

di 7 roostervrije dag leerlingen; werkoverleg personeel;

wo 8 10.00 start introductieprogramma leerjaren 1,3, 4, 5 en 6 (zie website)

do 9 hele dag introductieprogramma leerjaar 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (zie bericht in somtoday en website)

vr 10 hele dag introductieprogramma leerjaar 1, 2 en 6 (zie bericht in somtoday en website)

za 11

zo 12

start eind per.1 wk.2 september

ma 13 start lessen volgens rooster

deze week controle in mentorles SE cijferlijst VT6 over 2019-2020 en 2020-2021; 

19.00 22.00 infoavond (bericht volgt via de mentor)

di 14

19.00 22.00 infoavond (bericht volgt via de mentor)

wo 15

19.00 22.00 infoavond (bericht volgt via de mentor)

do 16 08.30 10.00 inhalen gemiste ED-toetsen leerjaar 5 2020-2021 per.4

19.00 22.00 infoavond (bericht volgt via de mentor)

vr 17 08.30 10.00 toets overstappers wisB naar wisA VT6 > nieuwe datum onbekend

za 18

za 19

start eind per.1 wk.3 september

ma 20 00.00 start inschrijving VT5 en VT6 voor herkansingen over vorig jaar  (t/m 23-09) > nieuwe datum onbekend

deze week opstart verrijking leerjaar 2 tot en met 6
19.00 22.00 infoavond (bericht volgt via de mentor)

di 21

19.00 22.00 infoavond (bericht volgt via de mentor)

20.00 21.30 overleg bestuur Oudervereniging < toegevoegd

wo 22 00.00 start inschrijving VT6 voor herkansingen over vorig jaar  (t/m 13-10)

Dag van de Duitse taal

19.00 22.00 infoavond (bericht volgt via de mentor)

do 23

19.00 22.00 infoavond (bericht volgt via de mentor)

23.59 einde inschrijving VT6 voor herkansingen over vorig jaar > nieuwe datum onbekend

vr 24 17.00 22.00 IB Diploma Award Meeting (3 sessies)

za 25 optie: gala 2021 (inhaalactie van 17-07)

zo 26

start eind per.1 wk.4 september

ma 27 deze week afname FES en SVL door mentoren brugklas vwo/tto en OSV voor (tto) havo
08.30 10.00 herkansing 1 van ED-toetsen leerjaar 4 en 5 2020-2021 > nieuwe datum onbekend

19.00 22.00 infoavond (bericht volgt via de mentor)

di 28

19.00 22.00 infoavond (bericht volgt via de mentor)

wo 29

19.00 22.00 infoavond (bericht volgt via de mentor)

do 30 08.30 10.00 herkansing 2 van ED-toetsen leerjaar 5 2020-2021 > nieuwe datum onbekend

10.00 14.30 Speeddate VT6 met Universiteit Maastricht in OLC2 (4 groepen à 60', schema volgt)

SEPTEMBER 2021

wk 35

wk 36

wk 37

wk 38

wk 39
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opmerkingen/wijzigingen

start eind per.1 wk.4 oktober

vr 1

za 2

zo 3

start eind per.1 wk.5 oktober

ma 4 leerjaar 3 t/m 6 les t/m 4e uur, leerjaar 1 en 2 les t/m 5e uur

vanaf 13.00 toets overstappers wisB naar wisA VT6 < verplaatst van 17-09

vanaf 13.00 inhalen gemiste ED-toetsen uit leerjaar 5 2020-2021 (ronde 1)

13.15 17.00 Onderwijs Anders middag

di 5 Dag van de leraar

digitale uitwisseling tto 3 met Gymnasium Nord, Frankfurt am Main (t/m 07-10) < toegevoegd

15.30 17.00 Netwerkbijeenkomst tto (online)

wo 6 Verenigingsdag BPS (Utrecht)

19.30 21.30 Medschool Maastricht Unversity (VT5) < toegevoegd

do 7 08.30 10.00 inhalen gemiste ED-toetsen uit leerjaar 5 2020-2021 (ronde 2)

vr 8

za 9

zo 10

start eind per.1 wk.6 oktober

ma 11 deze week afname FES en SVL door mentoren brugklas vwo/tto  en OSV voor (tto) havo

di 12

wo 13

19.30 21.30 Medschool Maastricht Unversity (VT5) < toegevoegd

23.59 einde inschrijving VT6 voor herkansingen over vorig jaar

do 14

19.00 22.00 overleg MR (medezeggenschapsraad) (locatie: VMBO) < toegevoegd

vr 15 08.30 10.00 herkansing 1 van ED-toetsen leerjaar 5 2020-2021

za 16

zo 17

start eind per.1 wk.7 oktober

ma 18 Projectdag < verplaatst van 30-09

08.30 12.00 herkansing 2 van ED-toetsen leerjaar 5 2020-2021

09.00 13.00 afname IST in brugklas (schema volgt)

di 19 Projectdag

09.00 13.00 afname IST in brugklas (schema volgt) < toegevoegd

15.00 16.30 GPR paper 1 exam (tto 6)

19.30 21.30 Bijeenkomst 'Ouderraad' Oudervereniging < toegevoegd

wo 20 Projectdag

09.00 13.00 afname IST in brugklas (schema volgt) < toegevoegd

19.30 21.30 Medschool Maastricht Unversity (VT5)

do 21 < verplaatst van 22-10
13.05 16.15 examen boekhouden VT6 (start om 13.30u)

vr 22 09.00 13.00 inhalen afname IST in brugklas (schema volgt) > verplaatst naar 21-10
13.05 16.15 o.v.: examen boekhouden VT6

za 23

zo 24

start eind oktober

ma 25

di 26

wo 27 Herfstvakantie

do 28

vr 29

za 30

zo 31 02.00 start wintertijd

wk 42

OKTOBER 2021

wk 39

wk 40

wk 41

wk 43
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opmerkingen/wijzigingen

start eind per.1 wk.8 november

ma 1

di 2 15.30 17.00 overleg werkgroep veilige en gezonde school < toegevoegd

19.30 21.00 bijeenkomst ouders nieuwe tutorleerlingen

20.00 21.30 overleg bestuur Oudervereniging < toegevoegd

19.30 21.30 Medschool Maastricht Unversity < toegevoegd

wo 3

19.30 21.30 Medschool Maastricht Unversity (VT5) < toegevoegd

do 4 08.30 17.00 visitatie tto

vr 5 hele dag Scholierenfestival Vocallis (voor leerlingen muziek leerjaar 5) < toegevoegd

14.00 15.30 mini-symposium vrrijking (olc2)

za 6

zo 7

start eind per.1 wk.9 november

ma 8

di 9 Onderwijs Anders dag

geen lessen

wo 10

do 11 van daag schoolfotograaf aanwezig (schema volgt) < toegevoegd

vr 12 van daag schoolfotograaf aanwezig (schema volgt) < toegevoegd

za 13

zo 14

start eind per.1 wk.10 november

ma 15

di 16

19.30 21.00 Ouderavond: voorlichting profielkeuze tto ath/gym 3

wo 17 leerjaar 3 t/m 6: les t/m 4e uur, leerjaar 1 en 2: les t/m 5e uur

19.30 21.00 Ouderavond: voorlichting profielkeuze ath 3 > tot nader order verplaatst

do 18 meet- en toetsdag

19.00 22.00 overleg MR (medezeggenschapsraad) (locatie: PMC) < toegevoegd

vr 19 meet- en toetsdag

za 20

zo 21

start eind per.1 wk.11 november

ma 22 meet- en toetsdag

di 23 meet- en toetsdag

19.30 21.30 Bijeenkomst 'Ouderraad' Oudervereniging < toegevoegd

wo 24 meet- en toetsdag

do 25 meet- en toetsdag

19.00 21.30 HBO-avond (Bonnefantencollege) > vervalt

vr 26 meet- en toetsdag / inhalen gemiste toetsen

19.00 22.00 AMeeZing Porta "Wintersongs" < vervalt

za 27

zo 28

start eind per.2 wk.1 november

ma 29

di 30

19.00 20.00 Ouderavond: voorlichting en consultatie ouders profielkeuze havo 3 < verplaatst van 02-12

20.30 21.30 Ouderavond: voorlichting en consultatie ouders profielkeuze tto havo 3
19.30 21.30 Bijeenkomst 'Ouderraad' Oudervereniging

NOVEMBER 2021

wk 44

wk 45

wk 46

wk 47

wk 48
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opmerkingen/wijzigingen

start eind per.2 wk.1 december

wo 1 hele dag CAE  Exam vwo-afdeling < toegevoegd

do 2

Ouderavond: voorlichting profielkeuze havo 3 > verplaatst naar 30-11

vr 3

za 4

zo 5

start eind per.2 wk.2 december

ma 6 deze week controle in mentorles SE cijferlijst VT6 per.1; 

deze week inzage toetsen VT6 per.1 t.b.v. inschrijving herkansingen

start 10-minuten gesprekken over voortgang in periode 1

di 7

16.15 17.15 voorlichting TOP-training aan mentoren leerjaar 4

20.00 21.30 o.v.: overleg bestuur Oudervereniging < toegevoegd

wo 8

19.30 21.00 Ouderavond: voorlichting profielkeuze ath 3 < verplaatst van 17-11

do 9

13.30 16.30 Netwerkbijeenkomst tto (Utrecht)
14.00 profielkeuzemiddag 3 vwo (presentatie in klas en Meet & Greet (geen les na 6e uur)

vr 10 Internationale dag voor de mensenrechten

Paarse vrijdag < toegevoegd

00.00 start inschrijving VT6 voor herkansing over per.1 2021-2022 (t/m 16-12)

za 11

zo 12

start eind per.2 wk.3 december

ma 13

di 14

wo 15

do 16 Onderwijs Anders dag; deskundigheidsbevordering BPS en teamoverleg

geen lessen

23.59 einde inschrijving voor herkansing over per.1 2021-2022

vr 17

za 18

zo 19

start eind per.2 wk.4 december

ma 20 08.30 10.30 herkansing VT6 over per.1  2021-2022

deze week bespreken enquêtes TOP-training

di 21

14.00 profielkeuzemiddag 3 tto (presentatie in klas en Meet & Greet (geen les na 6e uur) > verplaatst naar 17-02
19.00 22.00 overleg MR (medezeggenschapsraad) (locatie: SMC) < toegevoegd

wo 22

do 23 10.00 12.00 Kerstconcert in de hal > vervalt

08.30 11.50 online lessen leerjaar 4, 5 < toegevoegd

08.30 11.50 lessen leerjaar 6 op school < toegevoegd

09.00 12.00 Kerstactiviteit onderbouw < toegevoegd

13.00 cijfers herkansingen 11-12 ingevoerd in somtoday

vr 24 vandaag geen lessen (55e formele vakantiedag)

za 25 1e Kerstdag

zo 26 2e Kerstdag

start eind december

ma 27

di 28

wo 29 Kerstvakantie

do 30

vr 31

wk 51

DECEMBER 2021

wk 48

wk 49

wk 50

wk 52
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opmerkingen/wijzigingen

start eind januari

za 1 Nieuwjaarsdag

zo 2

start eind januari

ma 3

di 4

wo 5 Kerstvakantie

do 6

vr 7

optie: gala 2021 (inhaalactie van 17-07) < vervalt

za 8

zo 9

start eind per.2 wk.5 januari

ma 10 deze week uitreiking ED-cijferlijst VT6

deze week intakegesprekken TOP-training

di 11

wo 12

do 13 EYP Conference op Porta (tto) (European Youth Parliament) > digitaal

08.30 12.30 DAT-screening M3A, M3C, M3D; na afloop geen lessen; < verplaatst van 24-01

vr 14 EYP Conference op Porta (tto) (European Youth Parliament) > digitaal

za 15 EYP Conference op Porta (tto) (European Youth Parliament) > digitaal

zo 16 EYP Conference op Porta (tto) (European Youth Parliament) > digitaal

start eind per.2 wk.6 januari

ma 17 deze week intakegesprekken TOP-training

08.30 12.30 DAT-screening M3B, M3G, M3H; na afloop geen lessen; < verplaatst van 25-01

19.30 21.00 voorlichting over verrijking aan ouders brugklas < verplaatst van 18-01

di 18 08.30 12.30 DAT-screening M3F, M3I, M3J; na afloop geen lessen; < verplaatst van 26-01

19.30 21.00 voorlichting over verrijking aan ouders brugklas > verplaatst naar 17-01

20.00 21.30 overleg bestuur Oudervereniging < toegevoegd

20.00 21.00 infoarmatieavond ouders tto havo 3 over bovenbouwbouwaanbod (digitaal) < toegevoegd

wo 19

do 20

13.15 15.15 verrijkingsmarkt verrijkingsleerlingen voor brugklassers (olc2)

19.00 22.00 overleg MR (medezeggenschapsraad) (locatie: VMBO) < toegevoegd

vr 21

za 22

zo 23

start eind per.2 wk.7 januari

ma 24 08.30 12.30 DAT-screening tto 3; na afloop geen lessen; > verplaatst naar 13-01

di 25 08.30 12.30 DAT-screening vwo 3; na afloop geen lessen; > verplaatst naar 17-01

20.00 21.30 HB-Ouderklankbordgroep BPS
wo 26 08.30 12.30 DAT-screening havo 3 en tto havo 3; na afloop geen lessen; > verplaatst naar 18-01

do 27

vr 28

za 29 10.00 14.00 OPEN DAG (ONLINE)

zo 30

per.2 wk8 januari

ma 31

19.30 21.00 infoavond tto ouders potentiële brugklassers 2022-2023 (online)

JANUARI 2022  
wk 52

wk 1

wk 2

wk 3

wk 4

wk 5
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opmerkingen/wijzigingen

per.2 wk.8 februari

di 1 Black Awareness Month (organisatie werkgroep GSA) < toegevoegd

19.30 21.00 infoavond havo/ath ouders potentiële brugklassers 2022-2023 (online)

wo 2 leerjaar 4 t/m 6: les t/m 4e uur, leerjaar 1, 2 en 3: les t/m 5e uur

13.30 15.30 proeflessenmiddag potentiële nieuwe brugklassers 2022-2023

do 3 meet- en toetsdag

vr 4 meet- en toetsdag

za 5

zo 6

start eind per.2 wk.9 februari

ma 7 meet- en toetsdag

di 8 meet- en toetsdag

wo 9 meet- en toetsdag

do 10 meet- en toetsdag

13.00 15.15 profielkeuzemiddag leerjaar havo 3 en tto havo 3 < toegevoegd

vr 11 meet- en toetsdag / inhalen gemiste toetsen

15.00 17.00 inhalen gemiste toetsen BSM leerjaar 4, 5 en 6 < toegevoegd

za 12

zo 13

start eind per.3 wk.1 februari

ma 14 inhalen gemiste toetsen  leerjaar 4 t/m 6, telkens 1e of 1e en 2e uur (t/m 18-03) < toegevoegd

di 15

19.00 19.45 Informatie-avond Business School (leerjaar 3 ath, tto ath en tto gym) < toegevoegd

20.00 20.45 Informatie-avond Business School (leerjaar 3 havo en tto havo) < toegevoegd

19.30 21.30 Bijeenkomst 'Ouderraad' Oudervereniging < toegevoegd

wo 16

do 17 profielkeuzemiddag 3 tto (presentatie in klas en Meet & Greet (6e en 7e uur) < verplaatst van 21-12

15.30 17.00 Netwerkbijeenkomst tto (online)
19.00 21.00 Maastrichtse beroepenavond voor leerjaar 3 (Bernard Lievegoed College)

19.00 22.00 overleg MR (medezeggenschapsraad) (locatie: PMC) < vervalt

vr 18

docenten geven vakadviezen leerjaar 3 door via somtoday

za 19

zo 20

start eind per.3 wk.2 februari

ma 21 deze week controle in mentorles SE cijferlijst VT6 per.2 > verplaatst naar 14-03

deze week inzage toetsen VT6 per.1 t.b.v. inschrijving herkansingen

deze week start TOP-trainingen voor leerjaar 4

di 22 08.30 12.30 inhalen gemiste DAT-screening M3H en M3J  en overige gemisten (aansluiitend geen les) < verplaatst 

15.30 17.00 overleg werkgroep veilige en gezonde school < toegevoegd

19.30 21.30 Muze Mosana > verplaatst naar 19-04

wo 23 hele dag leerlingen MAW VT6 bezoeken Den Haag, o.a. Tweede Kamer < toegevoegd

do 24 van daag Inzameling Juupu < toegevoegd

13.30 16.30 Bespreking uitslag DAT screening; mentoren leerjaar 3 met Profiel ASL; (schema volgt)

vr 25 00.00 start digitale aanmelding nieuwe brugklasleerlingen 2022-2023 (t/m 07-03)

van daag geen lessen en vanwege de coronaversoepelingen < toegevoegd

09.00 11.00 carnavalsfeest onderbouw < toegevoegd

11.30 13.30 carnavalsfeest bovenbouw < toegevoegd

za 26

zo 27

start eind februari

ma 28

wk 7

FEBRUARI 2022

wk 5

wk 6

wk 8

wk 9
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Jaaragenda Porta Mosana College HV

opmerkingen/wijzigingen

maart

di 1

wo 2 Voorjaarsvakantie

do 3

vr 4

za 5

zo 6

start eind per.3 wk.3 maart

ma 7 Black Awareness Month (organisatie werkgroep GSA) < toegevoegd

start stageproject "Het talent centraal' voor geselecteerde leerlingen uit VT5

00.00 start inschrijving VT6 voor herkansing over per.2 2020-2021 (t/m 05-12) > verplaatst naar 14-03

23.59 sluiting digitale aanmelding nieuwe brugklasleerlingen 2022-2023

di 8

14.00 15.30 Da Vinci Masterclass < toegevoegd

wo 9

do 10

23.59 einde inschrijving VT6 voor herkansing over per.2 2021-2022 > verplaatst naar 17-03

vr 11 08.45 project Maatschappelijke DienstTijd (MDT) samen met en op UWC voor M2A en M2B (geen lessen)

za 12

zo 13

start eind per.3 wk.4 maart

ma 14 08.30 Projectdag

herkansing VT6 over per.2 2021-2022 > verplaatst naar 21-03

00.00 start inschrijving VT6 voor herkansing over per.2 2020-2021 (t/m 05-12) < verplaatst van 07-03

deze week controle in mentorles SE cijferlijst VT6 per.2 < verplaatst van 21-02

08.45 Project Maatschappelijke DienstTijd (MDT) samen met UWC voor M2A en M2B

di 15 Projectdag

14.00 15.30 Da Vinci Masterclass < toegevoegd

19.00 21.00 BIZZ School VT5 > verplaatst naar 29-03

20.00 21.30 overleg bestuur Oudervereniging

wo 16 Projectdag < toegevoegd

deadline voorlopige profielkeuze leerjaar 3 > verplaatst naar 19-03

do 17

23.59 einde inschrijving VT6 voor herkansing over per.2 2021-2022 < verplaatst van 10-03

vr 18

za 19 deadline voorlopige profielkeuze leerjaar 3 < verplaatst van 16-03

zo 20

start eind per.3 wk.5 maart

ma 21 08.30 10.10 herkansing VT6 over per.2 2021-2022 < verplaatst van 14-03

08.30 10.10 inhalen nog niet ingehaalde ED-toetsen VT5 (indien nodig ook 3e en 4e uur) < toegevoegd

10.30 11.50 inhalen gemiste ED-toetsen VT6 < toegevoegd

vanaf 21-03 t/m 15-04: eindgesprekken VT6 met decanen

1,5 uur theatervoorstelling door Big Wheel voor M2A t/m M2F; schema volgt < toegevoegd

di 22

14.00 15.30 Da Vinci Masterclass < toegevoegd

wo 23 Verenigingsdag BPS

do 24

19.00 22.00 overleg MR (medezeggenschapsraad) (locatie: SMC) < toegevoegd

vr 25

za 26

zo 27 02.00 start zomertijd

start eind per.3 wk.6 maart

ma 28

di 29 08.30 14.00 OA ochtend    OA dag   (deskundigheidsbevordering BPS) < verplaatst van 16-12

schoolexamen boekhouden VT5 < toegvoegd

onder bouw alleen les vanaf het 8e lesuur indien het een blokuur betreft < toegevoegd

boven bouw lessen vanaf 8e uur < toegevoegd

12.00 14.00 Da Vinci Masterclass < toegevoegd

12.00 14.00 BIZZ School VT5 < toegevoegd

wo 30 VT6 les t/m 4e uur

do 31 toetsdag VT6

afronding aanmeldingen nieuwe brugklassers 2022-2023 > verplaatst naar 22-04

MAART 2022

wk 9

wk 10

wk 11

wk 12

wk 13

30-6-2022



Jaaragenda Porta Mosana College HV

opmerkingen/wijzigingen

start eind per.3 wk.6 april

vr 1 toetsdag VT6

za 2

zo 3

start eind per.3 wk.7 april

ma 4 toetsdag VT6

di 5 toetsdag VT6

14.00 15.30 Da Vinci Masterclass < toegevoegd

15.00 18.00 Kennismakingsgesprekjes nieuwe brugklassers < toegevoegd

19.00 21.00 Kennismakingsgesprekjes nieuwe brugklassers < toegevoegd

19.30 21.30 TOP-training voor ouders

19.30 21.30 Bijeenkomst 'Ouderraad' Oudervereniging < toegevoegd

wo 6 toetsdag VT6

leerjaar 4 en 5: les t/m 4e uur, leerjaar 1, 2 en 3: les t/m 5e uur

15.00 18.00 Kennismakingsgesprekjes nieuwe brugklassers < toegevoegd

do 7 meet- en toetsdag

Girlsday 2022 > verplaatst naar 19-04

inhalen gemiste ED's VT6

15.00 18.00 Kennismakingsgesprekjes nieuwe brugklassers < toegevoegd

19.00 21.00 Kennismakingsgesprekjes nieuwe brugklassers < toegevoegd

vr 8 meet- en toetsdag

za 9

zo 10

start eind per.3 wk.8 april

ma 11 meet- en toetsdag

van daag inzage toetsen VT6 per.1 t.b.v. inschrijving herkansingen

di 12 meet- en toetsdag

14.00 uitreiking cijferlijst VT6 per.3

14.00 15.30 Da Vinci Masterclass < toegevoegd

tot 23.59 deadline reacties VT6 op uitgereikte cijferlijst per.3

tot 23.59 inschrijving VT6 voor herkansing per. 3 2021-2022

wo 13 meet- en toetsdag

11.00 publicatie herkansingslijst over per.3 2021-2022

do 14 meet- en toetsdag

08.30 herkansing VT6 over per.3 2020-2021

hele dag LOB intervisie decanaat met VT6 < toegevoegd

10.30 o.v.: facultatieve lessen VT6 (in overleg tussen leerlingen en docent)

19.00 22.00 overleg MR (medezeggenschapsraad) (locatie: VMBO) < toegevoegd

vr 15 meet- en toetsdag / inhalen gemiste toetsen)

hele dag facultatieve lessen VT6 (in overleg tussen leerlingen en docent)

15.00 17.00 inhalen gemiste toetsen BSM leerjaar 4, 5 en 6 < toegevoegd

za 16

zo 17 1e Paasdag

start eind per.3 wk.9 april

ma 18 2e Paasdag

10.00 17.00 AMeeZing Porta 2022 < toegevoegd

di 19 hele dag facultatieve lessen VT6 (in overleg tussen leerlingen en docent)

Girlsday 2022 < verplaatst van 07-04

LOB intervisie VT6 < toegevoegd

08.30 inhalen gemiste SE's VT4,5 toetsweek 3

voorronde Olympic Moves (leerjaar 1 t/m 5); organisatie m.b.v. BSM leerjaar 5 < toegevoegd

14.30 16.00 inzage herkansingen VT6 over per.3 < gewijzigd tijdstip

14.00 15.30 Da Vinci Masterclass < toegevoegd

voor 15.30 inschrijven herexamen schoolexamenvakken VT6

16.30 publicatie herexamenlijst 2021-2022

15.00 17.00 BIZZ School VT5 < toegevoegd

19.30 21.30 Muze Mosana > verplaatst van 22-02

wo 20 hele dag facultatieve lessen VT6 (in overleg tussen leerlingen en docent)

08.30 herexamen VT6 schoolexamenvakken 2020-2021

do 21 van daag Inzameling Juupu < toegevoegd

15.00 vaststellingsvergadering eindcijfers SE's VT6 2021-2022

16.30 uitreiking definitieve SE cijferlijst VT6 

vr 22 roostervrije dag leerlingen

hele dag voortgangsbesprekingen onderbouw

LSD VT6 (Laatste School Dag)

eindcijfers SE VT6 naar Inspectie

deadline berichtgeving nieuwe brugklassers over plaatsing in 2021-2022

afronding aanmeldingen nieuwe brugklassers 2022-2023

za 23

zo 24

start eind april

ma 25 examentraining VT6 < toegevoegd

di 26 Meivakantie

examentraining VT6 < toegevoegd

wo 27 Koningsdag

examentraining VT6 < toegevoegd

do 28

examentraining VT6 < toegevoegd

vr 29

examentraining VT6 < toegevoegd

za 30

wk 15

APRIL 2022

wk 13

wk 14

wk 16

wk 17

30-6-2022
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opmerkingen/wijzigingen

start eind mei

zo 1

start eind mei

ma 2

di 3 Meivakantie

wo 4 Dodenherdenking

do 5 Bevrijdingsdag

vr 6

za 7

zo 8

start eind per.4 wk.1 mei

ma 9 definitieve profielkeuze leerjaar 3 > verplaatst naar 16-05

o.v.: start expositie eindexamenleerlingen tekenen > verplaatst naar 25-05

(live) Exchange tto 3 (30 leerlingen); school uit Frankfurt op bezoek < toegevoegd

di 10 (live) Exchange tto 3 (30 leerlingen); school uit Frankfurt op bezoek < toegevoegd

hele dag Excursie Leiden tto gym 5 < toegevoegd

14.00 15.30 Da Vinci Masterclass < toegevoegd

20.00 21.30 overleg bestuur Oudervereniging < toegevoegd

wo 11 (live) Exchange tto 3 (30 leerlingen) naar Frankfurt < toegevoegd

08.30 14.00 onder voorbehoud van goedkeuring MR: ingelaste studiedag personeel; geen lessen; < toegevoegd

do 12 start centraal examen (CE) 2022 1e tijdvak

(live) Exchange tto 3 (30 leerlingen) in Frankfurt < toegevoegd

08.30 12.00 Goethe examen (15 leerlingen leerjaar 2 en 3) < toegevoegd

09.00 11.30 CE 1e tijdvak: muziek

09.00 12.00 Global Students Initiative Event (Maastricht Univ, Tapijnkazerne) tto 5 burgerschapsvorming < toegevoegd

13.30 16.30 CE 1e tijdvak: Nederlands

IB English Exam paper 1 (tto 6)

15.00 17.00 BIZZ School VT5 < toegevoegd

19.00 22.00 overleg MR (medezeggenschapsraad) (locatie: PMC) < toegevoegd

vr 13 (live) Exchange tto 3 (30 leerlingen) in Frankfurt en terugreis < toegevoegd

09.00 12.00 CE 1e tijdvak: filosofie

13.30 16.30 CE 1e tijdvak: biologie

za 14

zo 15

start eind per.4 wk.2 mei

ma 16 definitieve profielkeuze leerjaar 3 < verplaatst van 09-05

VT5 MAW bezoekt Den Haag < toegevoegd

09.00 12.00 CE 1e tijdvak: geschiedenis

13.30 16.30 CE 1e tijdvak: scheikunde

di 17 09.00 12.00 CE 1e tijdvak: Latijn

13.30 16.30 CE 1e tijdvak: bedrijfseconomie

10.00 12.30 basketbaltoernooi leerjaar 1 (1e uur les, toernooi in De Geusselt en weer vanaf 6e uur les) < tijden gewijzigd

16.15 17.15 overleg BPS-team over organisatie Presentatieavond 21-06

19.30 21.30 BPS Ouderklankbordgroep 
wo 18

13.30 16.00 CE 1e tijdvak: Engels

do 19 09.00 11.30 CE 1e tijdvak: tekenen

13.30 16.30 CE 1e tijdvak: natuurkunde

10.00 12.30 volleybaltoernooi leerjaar 3 (1e uur les, dan toernooi in De Geusselt en weer vanaf 6e uur les) < tijden gewijzigd

19.30 20.40 WO-avond (PMC)

vr 20 09.00 12.00 CE 1e tijdvak: Grieks

13.30 16.30 CE 1e tijdvak: wiskunde A, B en C

18.00 19.00 o.v.: Finissage expositie eindexamenleerlingen tekenen leerlingen + 2 genodigden (olc2) > verplaatst naar 09-06

za 21

zo 22

start eind per.4 wk.3 mei

ma 23 09.00 11.30 CE 1e tijdvak: Duits

13.30 16.30 CE 1e tijdvak: aardrijkskunde

di 24

13.30 17.00 CE 1e tijdvak: economie

19.30 21.30 BPS Ouderklankbordgroep 
wo 25 09.00 12.00 CE 1e tijdvak: maatschappijwetenschappen

13.30 16.00 CE 1e tijdvak: Frans

09.30 12.30 voetbaltoernooi leerjaar 2 (les vanaf 6e uur) < tijd gewijzigd

start expositie eindexamenleerlingen tekenen t/m 9 juni < verplaatst van 9 mei

do 26 Hemelvaartsdag

vr 27

za 28

zo 29

start eind per.4 wk.4 mei

ma 30

di 31

15.30 17.00 overleg werkgroep veilige en gezonde school < toegevoegd

19.30 21.30 Bijeenkomst 'Ouderraad' Oudervereniging (19.30-20.00 uur algemene ledenvergadering) < toegevoegd

MEI 2022

wk 17

wk 18

wk 19

wk 20

wk 21

wk 22

30-6-2022
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opmerkingen/wijzigingen

start eind per.4 wk.4 juni

wo 1 Pride Month (organisatie werkgroep GSA) < toegevoegd

do 2 OA dag > verplaatst naar 

hele dag LOB intervisie decanaat met VT6 < toegevoegd

09.00 16.30 visitatie BPS < toegevoegd

12.30 16.00 BIZZ School VT5 < toegevoegd

vr 3 o.v.: Landelijke finale Olympic Moves > verplaatst naar 10-06

za 4

zo 5 1e Pinksterdag

start eind per.4 wk.5 juni

ma 6 2e Pinksterdag

di 7

19.30 21.30 TOP-training voor ouders

wo 8

do 9 08.00 uitslag 1e tijdvak

16.15 mentoren bellen met examenkandidaten < toegevoegd

17.00 ophalen cijferlijst examenkandidaten < toegevoegd

17.00 start inschrijven herkansing tijdvak 2/inzage examen werken tijdvak 1 via Itslearning < toegevoegd

18.00 19.00 Finissage expositie eindexamenleerlingen tekenen leerlingen < verplaatst van 20-05

vr 10 Landelijke finale Olympic Moves < verplaatst van 03-06

08.00 einde inschrijven inzage < toegevoegd

09.00 11.00 inzage examenwerken < toegevoegd

11.00 einde inschrijven herkansing via itslearning < toegevoegd

za 11

zo 12

start eind per.4 wk.6 juni

ma 13 09.00 12.00 CE 2e tijdvak: filosofie < verplaatst van 20-06

13.30 16.30 CE 2e tijdvak: Nederlands

di 14 09.00 12.00 CE 2e tijdvak: geschiedenis

13.30 16.30 CE 2e tijdvak: scheikunde

20.00 21.30 overleg bestuur Oudervereniging < toegevoegd

wo 15 09.00 11.30 CE 2e tijdvak: tekenen

13.30 16.30 CE 2e tijdvak: biologie

do 16 OA dag > verplaatst van 02-06

geen lessen

hele dag excursie tekenen VT4 en VT5 naar Keulen < toegevoegd

08.30 16.00 MEP On Tour voor M3G en M3H < toegevoegd

09.00 12.00 Landelijk examen boekhouden (VT5) < toegevoegd
09.00 12.00 CE 2e tijdvak: maatschappijwetenschappen
13.30 16.30 CE 2e tijdvak: economie

Cusus Teacher Leadership  (dag 7, groep 1)
voorlichting studeren in het buitenland en tussenjaar

19.00 22.00 overleg MR (medezeggenschapsraad) (locatie: SMC) < toegevoegd

vr 17 CAE Exam tto 4: Listening Orals; geen lessen < toegevoegd

deadline inleveren aanvraag voor extra keuze-examenvak leerjaar 3

09.00 12.00 CE 2e tijdvak: Latijn

13.30 16.30 CE 2e tijdvak: wiskunde A, B en C

za 18 hele dag CAE Exam tto 4: Written papers < toegevoegd

za 19

start eind per.4 wk.7 juni

ma 20 09.00 11.30 CE 2e tijdvak: Frans > verplaatst naar 13-06

13.30 16.30 CE 2e tijdvak: natuurkunde

di 21 Doedag MDT (maatschappelijke dienst tijd), M2A en M2B < toegevoegd

09.00 12.00 CE 2e tijdvak: Grieks

13.30 16.30 CE 2e tijdvak: aardrijkskunde

18.30 21.00 Presentatieavond Verrijkingsleerlingen
wo 22

13.30 16.30 CE 2e tijdvak: bedrijfseconomie

do 23 09.00 11.30 CE 2e tijdvak: muziek

start expositie Kunstfabriek leerjaar 2 in olc2 (t/m 29-06) < toegevoegd

13.30 16.00 CE 2e tijdvak: Duits

19.30 21.00 voorstelling toneelgroep Play Back over drank en drugs (organisatie oudervereniging) < toegevoegd

vr 24 van daag Inzameling Juupu < toegevoegd

13.30 16.00 CE 2e tijdvak: Engels

18.30 21.00 Presentatieavond Verrijkingsleerlingen
za 25

zo 26

start eind per.4 wk.8 juni

ma 27

di 28

19.30 21.30 Bijeenkomst 'Ouderraad' Oudervereniging < toegevoegd

wo 29

13.30 kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers 2022-2023 (tto) (hv) < gewijzigd

einde expositie Kunstfabriek leerjaar 2 in olc2 < toegevoegd

do 30 grote pauze Catwalk CAD en CKV leerjaar 4 (atrium) < toegevoegd

16.00 18.00 Afscheidsbijeenkomst Peter Severijns < toegevoegd

wk 23

JUNI 2022

wk 22

wk 24

wk 25

wk 26

30-6-2022
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opmerkingen/wijzigingen

start eind per.4 wk.8 juli

vr 1 08.00 uitslag 2e tijdvak < toegevoegd

12.00 12.45 mentoren bellen met kandidaten < toegevoegd

13.15 kandidaten halen cijferlijst op < toegevoegd

13.15 start inschrijving herkansing in tijdvak 3 < toegevoegd

14.45 16.00 inzage werken 2e tijdvak < toegevoegd

za 2

zo 3

start eind per.4 wk.9 juli

ma 4 meet- en toetsdag

12.00 einde inschrijving herkansing in tijdvak 3 < toegevoegd

di 5 meet- en toetsdag

CE 3e tijdvak < toegevoegd

20.00 21.30 overleg bestuur Oudervereniging < toegevoegd

wo 6 meet- en toetsdag

CE 3e tijdvak < toegevoegd

13.30 kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers 2022-2023 (hv) (tto) < gewijzigd

do 7 meet- en toetsdag

CE 3e tijdvak < toegevoegd

vr 8 meet- en toetsdag

CE 3e tijdvak < toegevoegd

za 9

zo 10

start eind per.4 wk.10 juli

ma 11 meet- en toetsdag

di 12 meet- en toetsdag / o.v.: inhalen gemiste toetsen onderbouw

wo 13 meet- en toetsdag / o.v.: inhalen gemiste toetsen

inzage toetsen toetsweek periode 4 (schema volgt)

do 14 meet- en toetsdag / o.v.: inhalen gemiste toetsen

uitslag 3e tijdvak < toegevoegd

inzage toetsen toetsweek periode 4 (schema volgt)

inleveren boeken (schema volgt)

19.00 22.00 overleg MR (medezeggenschapsraad) (locatie: VMBO) < toegevoegd

vr 15 meet- en toetsdag / o.v.: inhalen gemiste toetsen

inzage toetsen toetsweek periode 4 (schema volgt)

inleveren boeken (schema volgt)

15.00 17.00 inhalen gemiste toetsen BSM leerjaar 4, 5 en 6 < toegevoegd

za 16

zo 17

start eind per.4 wk.11 juli

ma 18 inleveren boeken (schema volgt)

roostervrije dag leerlingen

di 19 inleveren boeken (schema volgt)

roostervrije dag leerlingen

wo 20 diploma-uitreiking leerjaar 6 (schema volgt) < toegevoegd

12.30 14.00 NG-NT; mentoren Robben en Hameleers
14.30 17.00 CM-EM; mentoren Robben, Ruijters, Janssen, Hameleers, Smeekes en Hommen
18.00 20.00 NG-NT: mentoren Ruijters, Titulaer, Smeekes, Hommen, Celissen en Houwen

roostervrije dag leerlingen

do 21 eindejaar activiteiten

vr 22 09.00 uitreiking bevorderingsbrief/rapport onderbouw

10.00 uitreiking bevorderingsbrief/rapport bovenbouw

za 23

zo 24

start eind juli

ma 25 zomervakantie t/m 04-09

di 26

wo 27

do 28

vr 29

za 30

zo 31

JULI 2022

wk 26

wk 27

wk 28

wk 29

wk 30
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opmerkingen/wijzigingen

start eind per.1 wk.9 augustus

ma 1 zomervakantie t/m 04-09

di 2

wo 3

do 4

vr 5

za 6

zo 7

start eind augustus

ma 8 zomervakantie t/m 04-09

di 9

wo 10

do 11

vr 12

za 13

zo 14

start eind augustus

ma 15 zomervakantie t/m 04-09

di 16

wo 17

do 18

vr 19

za 20

zo 21

start eind augustus

ma 22 zomervakantie t/m 04-09

di 23

wo 24

 

do 25

vr 26

za 27

zo 28

start eind augustus

ma 29 zomervakantie t/m 04-09

di 30

wo 31

 

wk 32

AUGUSTUS 2022

wk 31

wk 33

wk 34

wk 35
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opmerkingen/wijzigingen

start eind september

do 1

vr 2

za 3

zo 4

start eind start schooljaar 2022-2023 september

ma 5

di 6

wo 7

do 8

vr 9

za 10

zo 11

start eind september

ma 12

di 13

wo 14

do 15

vr 16

za 17

zo 18

start eind september

ma 19

di 20

wo 21

do 22

vr 23

za 24

za 25

start eind september

ma 26

di 27

wo 28

do 29

vr 30

wk 37

wk 38

wk 39

SEPTEMBER 2022

wk 35

wk 36
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