
 

Mei – Juni - Juli - 2022 

 

Belangrijke data: 

Mei: 

• Donderdag 12 mei 

IOP-avond 

• Maandag 16 t/m 18 mei 

Werkweek klassen 1 en 3 

• Woensdag 18 t/m 20 mei 

Werkweek klassen 2 

• Maandag 23 mei 

Restaurant Schmaeckelijck 

• Dinsdag 24 mei 

IOP-avond 

• Donderdag 26 mei 

Hemelvaartsdag. School dicht 

leerlingen vrij  

• Vrijdag 27 mei 

School dicht. Leerlingen vrij 

• Maandag 30 mei  

Restaurant Schmaeckelijck 

• Dinsdag 31 mei 

IOP-avond  

 

Juni:  

• Vrijdag 3 juni  

Ingelaste studiedag. 

Leerlingen vrij van school. 

Stages gaan door, externe 

brancheopleidingen gaan niet 

door. 

Laatste stagedag voor 

schoolverlaters 

• Maandag 6 juni 

2e Pinksterdag. Leerlingen vrij. 

• Dinsdag 7 juni 

Leerlingen vrij van school. 

Stages gaan gewoon door. 

Externe brancheopleidingen 

gaan niet door! 

Woensdag 8 juni 

IOP-avond  

• Donderdag 9 juni 

Eindgesprekken 

schoolverlaters 

• Dinsdag 14 juni 

Eindgesprekken 

schoolverlaters 

MR-vergadering 

• Woensdag 15 juni  
Schoolreis bovenbouw 

• Donderdagmiddag 16 juni: 
Studiemiddag: leerlingen vrij 

na 11.55 uur, stages en 

externe brancheopleidingen 

gaan door 

• Dinsdag 21 juni: 
Restaurant Schmaeckelijck 

klassen 3 Horeca&Voeding 

• Woensdag 29 juni 

Leerlingen vrij van school, 

Stages en externe 

brancheopleidingen gaan door. 

Nieuwe leerlingen op school 

Diploma-uitreiking: 

17.00 uur 1e shift 

19.30 uur 2e shift 

Juli: 

Vrijdag 1 juli 

Klassen 2 maken kennis met 

sectorvakken klas 3  

Laatste stagedag voor 

leerlingen in de bovenbouw die 

op school blijven 

• Maandag 4 juli  



Laatste week activiteiten 

19.00 uur Schoolfeest 

• Dinsdag 5 juli  

Terugkomdag: leerlingen die al 

hun taken af hebben zijn vrij 

• Woensdag 6 juli 

Laatste week activiteiten 

• Donderdag 7 juli 

Leerlingen vrij 

• Vrijdag 8 juli 

Leerlingen vrij 

• 11 juli t/m 19 augustus 

Zomervakantie 

 

Het laatste semester 

De meivakantie ligt vlak achter ons. 

We kijken naar de komende periode.  

Nog maar een paar weken te gaan 

en dan begint de zomervakantie! In 

de komende weken zitten ook nog 

enkele vrije dagen. 

Een laatste periode waarin o.a. de 

klassen 1, 2 en 3 op werkweek gaan, 

de I.O.P.-gesprekken plaatsvinden 

en de diverse examens, de diploma-

uitreiking en de laatste 

weekactiviteiten centraal staan. 

Houdt u de website goed in de gaten! 

 

Werkweek Hoenderloo klassen 

1 t/m 3 

Van 16 tot en met 20 mei vindt de 

werkweek plaats. De leerlingen van 

de klassen 1 en 3 zullen 16 tot en 

met 18 mei op werkweek zijn en zijn 

vrij op 19 en 20 mei. 

De leerlingen van de klassen 2 zijn 

op werkweek van 18 mei tot en met 

20 mei en zijn op 16 en 17 mei vrij.  

Voor de vakantie zijn de boekjes met 

het programma uitgedeeld.  

De werkweek staat in het teken van 

wonen, werken, vrije tijd en 

burgerschap. Een klein groepje 

leerlingen, onder begeleiding van een 

docent, woont een aantal dagen in 

een bungalow. Zij moeten 

bijvoorbeeld boodschappen doen, 

koken en het huisje schoonhouden. 

De leerlingen brengen een bezoek 

aan Nationaal Park De Hoge Veluwe. 

En natuurlijk gaan we zwemmen en 

is er disco. Zoals ieder jaar zal het 

weer een geweldig feest zijn!  

De werkweek maakt onderdeel uit 

van het curriculum Praktijkonderwijs 

en is verplicht. Er zijn geen kosten 

verbonden aan de werkweek. 

 

Belangrijke data en richtlijnen 

voor de schoolverlaters 

Enkele belangrijke data en zaken 

voor de schoolverlaters: 

De stages voor de schoolverlaters 

worden in principe op 3 juni 

afgesloten. In een enkel geval kan 

het zijn dat een stage langer 

doorloopt.  

De lessen voor de schoolverlaters 

stoppen op dinsdag 31 mei tenzij er 

nog werk afgemaakt moet worden. 

Op vrijdag 3 juni worden de 

examendossiers beoordeeld. 

De eindgesprekken van de 

schoolverlaters in aanwezigheid van 

een gecommitteerde, vinden plaats 

op donderdag 9 en dinsdag 14 

juni 2022. 

De diploma-uitreiking vindt plaats op 

woensdagavond 29 juni 2022. We 

doen dit in twee shifts. Een shift om 

17.00 uur en een shift om 19.30 uur. 

De stages voor de leerlingen die dit 

jaar niet van school gaan worden 

afgesloten op 1 juli 2022. 

MR-vergadering 

Op dinsdag 14 juni staat een 

vergadering van de MR gepland.  

 



IOP-periode 

Binnenkort start de tweede periode 

van de IOP-gesprekken voor de 

klassen 1 en 2 en de leerlingen van 

de bovenbouw. Deze duurt van 12 

mei tot 8 juni. U ontvangt een 

uitnodiging van de mentor. 

 

Vrije dagen 
• Vrij rond Hemelvaartsdag 

In de periode van de 
meivakantie tot de grote 

vakantie zijn er nog een paar 
breaks.  
Op Hemelvaartsdag 

(donderdag 26 mei) start 
een korte vakantie. Dit 

betekent ook dat we vrijdag 
27 mei vrij zijn. Stages en 
externe brancheopleidingen 

gaan niet door!  
• Pinksteren (lang weekend) 

Op vrijdag 3 juni is er een 
studiedag voor het personeel. 
Stages gaan door maar 

externe brancheopleidingen 
gaan niet door!  

2e Pinksterdag (6 juni), zijn 
de leerlingen vrij. 
Dinsdag 7 juni zijn de 

leerlingen ook vrij. Stages en 
(externe) brancheopleidingen 

gaan niet door. 
• Studiemiddag 

Op donderdag 16 juni is er 

een studiemiddag. De lessen 
stoppen om 11.55 uur. De 

stages en externe 
brancheopleidingen gaan deze 

dag wel door. 
• Studiedag 

Op woensdag 29 juni zijn 

onze leerlingen vrij van school. 
We ontvangen deze dag de 

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

 

 

Diploma-uitreiking 

Op woensdag 29 juni staat de 

diploma-uitreiking gepland op school. 

Gezien het grote aantal schoolverlaters 

organiseren we een diploma-uitreiking 

in twee shifts bij ons op school!  

17.00 uur Diploma-uitreiking 1e shift 

19.30 uur Diploma-uitreiking 2e shift 

Leerlingen worden traditiegetrouw in 

mooie auto’s verwacht. In onze aula 

zullen de diploma’s worden uitgereikt. 

Er volgt nog informatie over de 

diploma-uitreiking voor de 

schoolverlaters. 

Schoolreis voor de bovenbouw 

Op woensdag 15 juni gaan de 

leerlingen van de bovenbouw op 
schoolreis naar Walibi Holland. Er zijn 

geen kosten verbonden aan deze 

activiteit. Leerlingen die niet mee willen 

gaan worden opgevangen op school en 

volgen lessen. 

Laatste week activiteiten 

Het programma van de laatste week 

(maandag tot en met woensdag) 

activiteiten ontvangt u in de week 

ervoor.  

Wat wel al zeker is, is het schoolfeest 

op maandag 4 juli. Dit zal zijn van 

19.00 uur tot 21.30 uur.  

Op dinsdag 5 juli is er een 

inhaalmoment voor leerlingen die nog 

niet alle opdrachten voor hun 

examendossier af hebben. Leerlingen 

die alles hebben ingeleverd zijn deze 

dag vrij van school. 

Op donderdag 7 juli en vrijdag 8 juli 

zijn de leerlingen vrij van school. 

Zomervakantie 

De zomervakantie eindigt op zondag 

21 augustus. 

 



 


