Versie september 2019

woensdag 11 september
19.30 uur
woensdag 11 september
20.00 uur
donderdag 12 september
19.30 uur
donderdag 12 september
20.00 uur
donderdag 12 september
19.30 uur
maandag 16 t/m vrijdag 20 september
maandag 16 september
19.30 uur
maandag 16 september
20.00 uur
vrijdag 20 september
maandag 23 t/m vrijdag 27 september
dinsdag 24 september
woensdag 25 september
donderdag 26 september
maandag 30 september t/m vrijdag 4 oktober

ouderinfoavond 2 havo-6
ouderinfoavond 1 mavo/havo
ouderinfoavond 2 havo
ouderinfoavond 3 havo
infoavond dyslexie (op uitnodiging)
werkweek 1 atheneum en 1 gymnasium
ouderinfoavond 4 havo
ouderinfoavond 5 havo
wiskunde D-wedstrijd 6 vwo
werkweek 1 havo/vwo
ouderavond 2 t/m 6 vwo
herkansingen PTA 5 havo/5 vwo/6 vwo
inleveren boeken zomerschool/herkansen PTA
werkweek 1 mavo/havo

maandag 7 oktober
dinsdag 8 oktober
donderdag 10 oktober

kuvo pestproject klas 2
kuvo pestproject klas 2
kuvo 5 vwo
excursie Nijmegen 3 gymnasium
excursie Lille 5 havo
debatdag 5 vwo
start periode 1 modules 2 vwo/4 vwo
driehoeksgesprekken
studiedag
HERFSTVAKANTIE (koeienmarkt)
driehoeksgesprekken

vrijdag 11 oktober
maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober
vrijdag 18 oktober
maandag 21 t/m vrijdag 28 oktober
maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november

maandag 4 t/m vrijdag 8 november
woensdag 6 november
vrijdag 8 november
maandag 11 t/m vrijdag 15 november
woensdag 13 november
vrijdag 15 november
maandag 18 t/m vrijdag 22 november
woensdag 20 november
maandag 25 t/m vrijdag 29 november
maandag 25 november
dinsdag 26 november

woensdag 27 november

Versie

PTA-1 5 havo/6 vwo
proeflessen groep 8
brugklasfeest
toetsvrij
module Harry Potter groep 8 leerlingen
toernooitraining Op weg naar het Lagerhuis (ovb)
toetsweek 1 niet-examenklassen
driehoeksgesprekken 5 havo en 6 vwo
module Harry Potter groep 8 leerlingen
uitwisseling Polen
excursie 2 havo/2 vwo Amsterdam
kuvo 4 vwo
excursie 2 havo/2 vwo Amsterdam
excursie 3 havo/3 vwo Keulen
klankbordavond 1
voorlichtingsavond gymnasium
excursie 2 havo/2 vwo Amsterdam

Versie september 2019

donderdag 28 november
vrijdag 29 november

maandag 2 december
dinsdag 3 december
woensdag 4 december
donderdag 5 december
vrijdag 6 december
maandag 9 december
dinsdag 10 december
donderdag 19 december
vrijdag 20 december
maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari

maandag 6 januari
maandag 13 t/m woensdag 22 januari
dinsdag 15 januari
zaterdag 18 januari
maandag 20 januari

dinsdag 21 januari
woensdag 22 januari

donderdag 23 januari
vrijdag 24 januari
dinsdag 28 januari
woensdag 29 januari
donderdag 30 januari

vrijdag 31 januari

Versie

excursie economie 5 havo/6 vwo
excursie Keulen 3 havo/3 vwo
excursie Münster of Aken 5 havo Duits
excursie kunst 4/5 havo, 4/5/6 vwo
leerlingbesprekingen

start periode 2 modules 2- en 4 vwo
leerlingbesprekingen
uitdelen overzichtskaart
uitdelen overzichtskaart
Sinterklaas
NK debatteren (ovb)
inleveren voorlopige versie pws 5 havo/6 vwo
BOF-avond 1
studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 13.00 uur)
generale kerstviering
kerstviering
KERSTVAKANTIE

huiswerkvrij
start hulples periode 1-leerjaar 1
PTA-2 (5 havo/6 vwo)
dag profielkeuze 3 havo
ouderavond vakkenpakket 3 havo
Kalsbeek Open
luistertoets Duits 6 vwo
luistertoets Frans 5 havo
middag Romeins koken groep 8
luistertoets Engels 6 vwo
luistertoets Duits 5 havo
luistertoets Frans 6 vwo
luistertoets Engels 5 havo
ouderavond vakkenpakket 2 havo-6
dag profielkeuze 3 vwo
ouderavond vakkenpakket 3 vwo
toernooitraining Op weg naar het Lagerhuis (ovb)
contactavond
gymnasiumdag
contactavond
bezoek abdij (3-gymnasium ( 2 gymnasium))
excursie 1 vwo (bio en kunst)
finale campagne 1e en 2e uur 4 havo
bezoek abdij (3-gymnasium ( 2 gymnasium))
kuvo-voorstelling 3 havo en 3 vwo
excursie Parijs 6 vwo (Frans)
excursie 4 havo Tweede Kamer

Versie september 2019

maandag 3 februari
maandag 3 t/m vrijdag 7 februari
donderdag 6 februari
maandag 10 t/m vrijdag 14 februari
maandag 10 februari
woensdag 12 februari
maandag 17 t/m vrijdag 21 februari
woensdag 19 februari
donderdag 20 februari
vrijdag 21 t/m 27 februari

maandag 2 maart
maandag 2 t/m vrijdag 6 maart
woensdag 4 maart
maandag 9 t/m vrijdag 13 maart
maandag 16 t/m dinsdag 24 maart
maandag 16 t/m vrijdag 20 maart
maandag 16 maart
dinsdag 17 maart
woensdag 18 maart

donderdag 19 maart
vrijdag 20 maart
maandag 23 maart
vrijdag 27 maart
maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april

maandag 30 maart t/m woensdag 1 april
maandag 30 maart
dinsdag 31 maart

woensdag 1 t/m dinsdag 7 april
donderdag 2 april
vrijdag 3 april

maandag 6 april
dinsdag 7 april
woensdag 8 april t/m dinsdag 21 april

Versie

start periode 3 modules 2 vwo/4 vwo
uitwisseling Polen
instroominfoavond 4-mavo->4 havo
BOF-avond 2
toetsvrij
inleveren definitieve versie PWS havo en PWS vwo
presentatieavond PWS
toetsweek 2 niet-examenklassen
herkansing PTA 5 havo/6 vwo
klankbordavond 2
herkansing PTA 5 havo/6 vwo
skireis

start hulples periode 2-leerjaar 1
driehoeksgesprekken
matchingsmiddag 4 mavo > 4 havo
driehoeksgesprekken
PTA-3 (5 havo en 6 vwo)
week van zorgstage 4 havo
studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 13.00 uur)
DIA-toetsen leerjaar 1
leerlingbesprekingen
matchingsmiddag 2 (4-mavo->4 havo)
DIA-toetsen leerjaar 1
leerlingbesprekingen
rapport 1
kangoeroewedstrijd leerjaar 1 en 2
rapport 1
start periode 4 modules 2 vwo/4 vwo
excursie dierentuin 5 havo en 6 vwo
inleveren mediatheekboeken eindexamenleerlingen
uitwisseling China
reisweek 4 havo en 5 vwo
vervolg DIA-toetsen leerjaar 1
CitoVas toetsen leerjaar 3
theaterdag 1e klas 13.30 – 18.30 uur
stralingspracticum 5 havo/6 vwo
excursie Brussel (3e klassen)
excursie Xanten (2 gymnasium)

DIA-toetsen 2 havo-6
excursie Brussel (3e klassen)
sportdag klas 3
excursie Archeon 1 atheneum/1 gymnasium met
module Latijn
herkansing PTA-week 3
uitloopochtend herkansingen PTA
eindexamenexpo 5 havo en 6 vwo
examenmodules

Versie september 2019
donderdag 9 april
vrijdag 17 april
dinsdag 21 april
woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei

Paasviering
gala
lsd (middag)
MEIVAKANTIE

Woensdag 6 mei
donderdag 7 mei

studiedag (leerlingen vrij)
start CSE
start sterperiode 3 havo
start hulples periode 3-leerjaar 1
sportdag leerjaar 1
KUVO 4 vwo
excursie moeraskunde 4 havo/4 vwo
excursie Frans: Lille en Ieper (selectie 3e klas)
excursie moeraskunde 4 havo/4 vwo
sportdag klas 2
kuvo 5 vwo
schrijftoets 4 havo/4 vwo/5 havo (sporthal)
excursie Frans: Lille en Ieper (selectie 3e klas)
laatste dag CSE
Hemelvaartsdag, vrijdag ook vrij
uitwisseling Woerden-Steinhagen
klankbordavond 3
Kalsbeek Theater (opbouw)
Kalsbeek Theater

maandag 11 mei
dinsdag 12 en woensdag 13 mei
dinsdag 12 mei
woensdag 13 mei
donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei
donderdag 14 mei

woensdag 20 mei
donderdag 21 en vrijdag 22 mei
dinsdag 26 t/m vrijdag 29 mei
dinsdag 26 mei
woensdag 27 mei
donderdag 28 en vrijdag 29 mei

donderdag 25 juni
vrijdag 26 juni
maandag 29 t/m vrijdag 3 juli
maandag 29 juni
dinsdag 30 juni

uitslag examens 1ste tijdvak
start CSE 2e tijdvak
uitwisseling Woerden-Steinhagen
inleveren mediatheekboek leerlingen
toetsvrij
infoavond zomerschool
laptopouderavond groep 8
laptopouderavond groep 8
ontvangst nieuwe brugklasleerlingen
laptopouderavond leerjaar 3
Kretamarkt 1 atheneum/1 gymnasium (7e/8e uur)
uitslag examens 2e tijdvak
toetsweek niet-examenklassen
diploma-uitreiking 5 havo
diploma-uitreiking 6 vwo

woensdag 1 juli
maandag 6 en dinsdag 7 juli
dinsdag 7 juli
vrijdag 17 juli
maandag 20 t/m vrijdag 31 juli
maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus

reservedag ontvangst nieuwe brugklasleerlingen
toetsbesprekingen
profielwerkstukmiddag 4 havo/5 vwo
eindrapport
zomerschool
ZOMERVAKANTIE

woensdag 10 juni
maandag 15 juni
dinsdag 16 t/m vrijdag 19 juni
donderdag 18 juni
maandag 22 t/m vrijdag 26 juni
maandag 22 juni
dinsdag 23 juni
woensdag 24 juni

Versie

