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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in atheneum 4 en 5 

 

 

Mijdrecht, 21 juni 2016 

 

 

Betreft: laatste schoolweken 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 

Nog een paar weken en dan begint de zomervakantie. Vorige week dinsdag 15 juni 2016 

is de laatste toetsweek begonnen en deze duurt tot en met woensdag 22 juni 2016. 

 

Hieronder vindt u extra informatie over de laatste weken van atheneum 4 en 5: 

 

 donderdag 23 juni zijn er nog mondelingen voor het vak Nederlands bij  

atheneum 5; 

 vrijdag 24 juni 2016 wordt er nog een practicum biologie afgenomen in  

atheneum 5; 

 op vrijdag 24 juni 2015 moeten alle handelingsdelen afgerond zijn, anders vervalt 

de herkansing over periode 4. Dus ook alle opdrachten voor ckv en lichamelijke 

opvoeding; 

 maandag 27 juni 2016 staat er nog discussie A5 op het programma; 

 maandag 27 juni 2016 moeten alle cijfers van de schoolexamens voor 9.00 uur 

worden ingeleverd. Tussen 9.00 en 10.30 uur kunnen de leerlingen de toetsen 

inzien; 

 de leerlingen moeten maandag 27 juni 2016 uiterlijk om 12.00 uur het 

herkansingsformulier inleveren; 

 woensdag 29 juni 2016 zijn de herkansingen;  

 vrijdag 1 juli 2016 is ’s avonds op school een schoolfeest voor leerlingen van klas 

1 t/m 6. Het schoolfeest is van 20.00 tot 24.00 uur. Kaartverkoop is in het open 

leercentrum van school. Het is een alcohol- en rookvrij feest; 

 vrijdag 1 juli 2016 worden de cijfers van de herkansingen uiterlijk om 12.00 uur 

in magister gezet; 

 maandag 4 juli en dinsdag 5 juli 2016 zijn de eindrapportvergaderingen; 

 op dinsdag 5 juli moeten de leerlingen van atheneum 4 en 5 de boeken van 

boekenhuis Van Dijk op school inleveren tussen 14.30 en 15.00 uur; 

 vrijdag 8 juli 2016 kunnen de leerlingen van atheneum 4 en 5 de rapporten 

(SE-kaarten) ophalen bij de mentor tussen 9.00 en 10.00 uur. 

 

De overgangsregels staat in de PTA boekjes, deze kunt u vinden op onze website. 

 

Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

De heer drs. P. Dool, 

teamleider atheneum 
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