
23 augustus start lesperiode één 

23 t/m 27 augustus vierde klas vmbo: werkweek 

24 augustus brugklassen: 9.30 - 13.00 uur introductie + ICT 

24 augustus tweede klassen: 11.00 - 13.00 uur kennismaking + voorstelling 

24 augustus tweede klassen: 13.00 – 14.00 uur spelletjes + BBQ 

24 augustus derde klassen: 9.30 - 12.30 uur sport 

25 augustus brugklassen: 9.30 - 12.30 uur sport 

25 augustus tweede klassen: 8.30 - 16.15 uur Duinrell 

25 augustus derde klassen: 12.00 – 13.00 uur percussie workshop 

25 augustus derde klassen: 13.00 – 14.00 uur spelletjes + BBQ 

26 augustus brugklassen: 11.30 – 12.30 uur voorstelling Welkom in de brugklas 

26 augustus brugklassen: 13.00 – 14.00 uur spelletjes en BBQ 

26 augustus tweede klassen: 9.30 – 12.30 uur sport 

26 augustus derde klassen: 8.00 – 17.00 uur Walibi 

27 augustus brugklassen: 8.30-16.15 uur Duinrell 

27 augustus tweede klassen: 10.00 – 11.30 uur ICT 

9 september alle klassen: 10.30 – 13.00 uur boekenspreekuur 

13 t/m 17 september vierde klas vmbo: herkansing maatschappijleer periode E 2020/2021 

14 september alle klassen: schoolfotograaf 

20 september brugklassen en tweede klassen: kennismakingsavond voor ouders met mentor 

20 september ‘Meet & Greet’ voor de ouders van alle leerlingen 

28 september leerlingen lesvrij i.v.m. studiedag 

29 september derde klas vmbo: ouderavond werkweek 

11 t/m 15 oktober activiteitenweek 

11 oktober klas B1a, B1B en B1C: Rijksmuseum & Soundlab 

14 oktober klas B1D en B1E: Rijksmuseum & Soundlab 

11 t/m 15 oktober vierde klas vmbo: schoolexamen periode A 

11 t/m 15 oktober derde klas vmbo: werkweek 

18 t/m 22 oktober herfstvakantie 

25 oktober voorstelling Pest Eruit voor brugklasouders 

26 oktober eerste en tweede klas ouders ontvangen uitnodiging voor spreekavond 

26 en 27 oktober brugklassen: voorstelling Pest Eruit 

27, 28 en 29 oktober vierde klas vmbo: leerlingbezoekdagen 

1 november opgave spreekavond tot 23.00 uur 

1 november brugklassen: ouderinformatieavond (studievaardigheid, RTTI, motivatie en 
Frisse Start) 

2 november leerlingen ’s middags lesvrij i.v.m. leerlingbespreking 

2 november rooster spreekavond vanaf 15.00 uur zichtbaar in Magister 

2 november derde klassen havo en atheneum: ouderavond profielkeuze 

3 november vierde klas vmbo: tot 12.30 uur aanvraag herkansing schoolexamen periode A 

4 november eerste en tweede klassen: spreekmiddag/avond 

9 november vierde klas vmbo: herkansing schoolexamen periode A 

11 november  derde klas vmbo: ouderavond profielkeuze 

17 november tweede klas vmbo: ouderavond profielkeuze 

22 t/m 29 november derde en vierde klassen vmbo: schoolexamen periode B 



23 november eerste, tweede en derde klassen havo/atheneum lesvrij i.v.m. studiedag 

24 november leerlingmiddag ‘creatief’: groep acht 

9 december derde en vierde klassen vmbo: tot 12.30 uur aanvraag herkansing schoolexamen 
periode B 

9 december derde klas havo: profielkeuzedag Alkmaar 

10 december Paarse vrijdag 

13 t/m 17 december derde en vierde klassen vmbo: deze week herkansing schoolexamen periode B 

20 t/m 24 december activiteitenweek 

20 t/m 22 december derde klas vmbo: stage 

23 december derde klas vmbo: lezing schrijver en inleveren stageverslag 

23 december alle klassen: kerstdisco 

24 december Eerste, tweede en derde klassen: kerstviering 

27 december t/m 7 januari kerstvakantie 

13 januari vierde klas vmbo: ’s avonds voorlichting examen voor ouders en leerlingen 

19 januari  leerlingmiddag ‘sportief’: groep acht 

19 januari ’s middags en ’s avonds: voorlichting ouders groep acht 

24 t/m 31 januari derde en vierde klassen vmbo: schoolexamen periode C 

25 januari derde klas atheneum: profielkeuzedag Alkmaar 

27 en 28 januari Open huis ( 17.00-21.00 uur) 

28 januari eerste, tweede en derde klassen havo/atheneum lesvrij i.v.m. studiedag 

31 januari start lesperiode twee 

3 februari eerste en tweede klas ouders ontvangen uitnodiging voor spreekavond 

7 februari opgave spreekavond tot 23.00 uur 

8 februari rooster spreekavond vanaf 15.00 uur zichtbaar in Magister 

10 februari eerste en tweede klassen: spreekavond 

16 februari derde en vierde klassen vmbo: tot 12.30 uur aanvraag herkansing schoolexamen 
periode C 

17 februari tweede klas vmbo en derde klassen vmbo, havo en atheneum: ontvangst  
adviezen keuzevakken 

21 t/m 25 februari voorjaarsvakantie 

28 februari tweede klas vmbo en derde klassen vmbo, havo en atheneum: ontvangen  
uitnodiging voor de spreekavond keuzevakken 

28 februari t/m 4 maart derde en vierde klassen vmbo: deze week herkansing schoolexamen periode C 

28 februari t/m 4 maart aanmeldingsweek voor leerlingen van de basisschool 

6 maart opgave spreekavond tot 23.00 uur 

7 maart rooster spreekavond vanaf 15.00 uur zichtbaar in Magister 

9 maart tweede klas vmbo en derde klassen vmbo, havo en atheneum: spreekavond 
keuzevakken 

10 maart derde klas vmbo: On Stage Waardergolf (Heerhugowaard) 

17 maart  brugklassen: Kangoeroewedstrijd (wiskunde)  

18 t/m 25 maart  vierde klas vmbo: schoolexamen periode D 

18 t/m 28 maart  derde klas vmbo: schoolexamen periode D 

24 maart derde klas vmbo: Doe-dag (bedrijvenbezoek) 

7 april derde en vierde klassen vmbo: tot 12.30 uur aanvraag herkansing schoolexamen 
periode D 

12 april vierde klas vmbo: herkansing schoolexamen periode D 



13 april klas H3D: concertgebouw 

14 en 15 april derde klassen vmbo, havo en atheneum: kunst 2-daagse 

18 april Pasen 

19 t/m 22 april activiteitenweek 

19 t/m 22 april derde klas vmbo: deze week herkansing periode D 

20 en 21 april theJAter 

21 april vierde klas vmbo: afsluitdag 

25 april t/m 6 mei meivakantie 

12 t/m 24 mei Centraal Schriftelijk Examen 

18 mei klas HA3E: concertgebouw 

26  en 27 mei Hemelvaartsweekend 

6 juni Pinksteren 

15 juni uitslag examen: vanaf 14.00 uur rondbrengen 

30 juni t/m 6 juli derde klas vmbo: schoolexamen periode E 

4 t/m 8 juli activiteitenweek 

4 en 5 juli derde klassen havo en atheneum: Lille en Ieper 

6 juli diploma-uitreiking 

8 juli derde klas vmbo: afsluitdag 

11 juli boeken inleveren 

13 juli jaarsluiting 

18 juli t/m 26 augustus zomervakantie 

 


