
 

Mei – Juni - Juli - 2021 

 

Belangrijke data: 

Mei: 

• Donderdag 13 mei 

Hemelvaartsdag; vrij 

• Vrijdag 14 mei 

Vrij 

• Vrijdag 21 mei 

Laatste stagedag voor de 

schoolverlaters 

• Maandag 24 mei  

2e Pinksterdag; vrij 

• Dinsdag 25 mei 

I.O.P.-avond online 

• Donderdag 27 mei 

I.O.P.-avond online 

 

Juni:  

• Dinsdag 1 juni 

I.O.P.-avond online 

• Maandag 7 juni 

Gewone lesdag 

(Studiedag personeel 

gaat niet door!) 

• Woensdag 9 juni 

IOP-avond online  

• Dinsdag 15 juni 

MR-vergadering 

• Donderdagmiddag 17 juni: 
Studiemiddag: leerlingen vrij 

na 11.55 uur, stages en 

externe brancheopleidingen 

gaan door 

• Dinsdag 22 juni: 
Eindgesprekken 

schoolverlaters 

• Donderdag 24 juni 

Eindgesprekken 

schoolverlaters 

• Woensdag 30 juni 

Leerlingen vrij van school, 

Stages en externe 

brancheopleidingen gaan door 

Nieuwe leerlingen op school 

Diploma-uitrijding 

Juli: 

Maandag 5 juli 

Klassen 2 maken kennis met 

sectorvakken klas 3 

• Dinsdag 6 juli 

Klassen 2 maken kennis met 

sectorvakken klas 3 

• Vrijdag 9 juli 

Laatste stagedag voor 

leerlingen in de bovenbouw die 

op school blijven 

• Dinsdag 13 juli  

Inhaaldag opdrachten 

leerlingen klassen 1 t/m 4 

• Donderdag 15 juli 

Leerlingen vrij 

• Vrijdag 16 juli 

Leerlingen vrij 

• 17 juli t/m 29 augustus 

Zomervakantie 

 

Het laatste semester 

De meivakantie ligt vlak achter ons 

maar met een schuin oog kijken we 

alweer naar de komende periode.  

10  weken te gaan en dan begint de 

zomervakantie! In deze 10 weken 

zitten nog wel enkele vrije dagen. 



Een laatste periode waarin o.a. de 

I.O.P.-gesprekken, de diverse 

examens, de diploma-uitrijding en de 

laatste weekactiviteiten centraal 

staan.  

Corona 

Het aangepaste rooster van voor de 

meivakantie blijft voorlopig.  

Zodra de richtlijnen van het R.I.V.M. 

en het Ministerie van OCW worden 

aangepast zullen wij direct 

schakelen. We hopen dan dat we 

snel weer het normale rooster 

kunnen oppakken. Zodra er 

veranderingen in het rooster gaan 

komen, zullen we u informeren. 

 

Zelftesten 

Vlak voor de meivakantie hebben we 

de eerste zelftesten mogen 

ontvangen. Deze testen kunnen we 

inzetten wanneer bijvoorbeeld een 

collega of leerling positief is getest 

op corona.  

Vanaf 17 mei 2021 zullen we de 

testen inzetten. Deze week 

gebruiken we om alles voor te 

bereiden.  

Belangrijke data en richtlijnen 

voor de schoolverlaters 

Ook dit schooljaar hebben we te 

maken met een uitzonderlijke 

situatie. Examens van 

brancheopleidingen lopen door tot 

het begin van de zomervakantie. Een 

enkel examen zal zelfs pas na de 

zomervakantie zijn. 

Vanwege de coronacrisis hebben 

leerlingen niet alle opdrachten 

kunnen maken. Dit is overmacht. In 

de laatste periode van dit schooljaar 

zullen een aantal opdrachten alsnog 

gedaan moeten worden. Voor die 

opdrachten die niet afgerond kunnen 

worden, geldt een vrijstelling voor 

het examendossier. 

Enkele belangrijke data en zaken 

voor de schoolverlaters: 

De stages voor de schoolverlaters 

worden in principe op 21 mei 

afgesloten. In een enkel geval kan 

het zijn dat een stage langer 

doorloopt.  

De lessen voor de schoolverlaters 

stoppen op 27 mei 2021. 

Alle schoolverlaters moeten in de 

periode van 31 mei tot en met 17 

juni alle lesdagen beschikbaar zijn 

voor opdrachten uit het 

examendossier.  

Op vrijdag 18 juni worden de 

examendossiers beoordeeld. 

De eindgesprekken van de 

schoolverlaters in aanwezigheid van 

een gecommitteerde, vinden plaats 

op dinsdag 22 en donderdag 24 

juni 2021. 

De diploma-uitrijding vindt plaats op 

woensdagavond 30 juni 2021.  

De stages voor de leerlingen die dit 

jaar niet van school gaan worden 

afgesloten op 9 juli 2021. 

MR-vergadering 

Op dinsdag 15 juni staat een 

vergadering van de MR gepland.  

IOP-periode 

Binnenkort start de tweede periode 

van de IOP-gesprekken. Deze duurt 

van 17 mei tot 11 juni. 

Deze gesprekken zullen vanwege de 

coronamaatregelen niet op school 

zijn. De mentor zal u uitnodigen voor 

een telefonisch of online gesprek. 

Mochten er versoepelingen 

aankomen dan zullen we bekijken of 

de I.O.P.-gesprekken op school 

kunnen plaatsvinden.  

 



Vrije dagen 
• Vrij rond Hemelvaartsdag 

In de lange periode van de 

meivakantie tot de grote 
vakantie is er nog een korte 

break. Op Hemelvaartsdag 
(donderdag 13 mei) start een 
korte vakantie. Op maandag 

17 mei verwachten we de 
leerlingen weer op school. 

• 2e Pinksterdag 
Op maandag 24 mei, 2e 
Pinksterdag, zijn de leerlingen 

vrij. 
• Studiemiddag 

Op donderdag 17 juni is er 
een studiemiddag. De lessen 
stoppen om 11.55 uur. De 

stages en externe 
brancheopleidingen gaan 

gewoon door. 
• Studiedag 

Op woensdag 30 juni zijn onze 

leerlingen vrij van school. We 
ontvangen vandaag de nieuwe 

leerlingen op school en 
zwaaien in de avond onze 
schoolverlaters uit. 

 

Diploma uitreiking 

Op woensdag 30 juni staat de 

diploma-uitrijding gepland op het 

parkeerterrein bij school. Gezien het 

grote aantal schoolverlaters en wij op 

dit moment nog te maken hebben met 

de corona-richtlijnen, organiseren we 

een diploma-uitrijding op het 

parkeerterrein bij school! 

Leerlingen worden traditiegetrouw in 

mooie auto’s verwacht. In de auto’s 

zitten familie, vrienden en kennissen. 

Om de beurt komt een auto het 

speciale podium oprijden. De 

schoolverlaters ontvangen op het 

podium het diploma. De diploma-

uitrijding wordt gestreamd en is dus 

thuis te volgen. Meer informatie volgt. 

Laatste week activiteiten 

Het programma van de laatste week 

activiteiten ontvangt u in de week 

voorafgaand van de laatste week 

activiteiten. Dit is afhankelijk van de 

coronamaatregelen. 

 

Op dinsdag 13 juli krijgen de 

leerlingen  van de klassen 1 t/m 4 de 

gelegenheid om hun (vervangende) 

opdracht voor het examendossier af te 

maken. Leerlingen die alles hebben 

ingeleverd zijn deze dag vrij van school. 

Op donderdag 15 juli en vrijdag 16 

juli zijn de leerlingen vrij van school. 

Zomervakantie 

De zomervakantie eindigt op zondag 

29 augustus.  

 

 

 


