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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   30 november 2017 

Kenmerk: 17092/GDE 

Betreft:  roosteraanpassingen komende weken 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Hierbij willen we u graag informeren over de roosteraanpassingen tot de kerstvakantie.  

• In verband met de rapportbesprekingen volgende week, is er van maandag 4 

december tot en met vrijdag 8 december een verkort rooster. Dat betekent dat alle 

lessen 40 minuten duren.  

• Door een paar docentwissels worden de komende weken een aantal 

roosteraanpassingen doorgevoerd die niet alleen betrekking hebben op de klassen 

met een docentwissel. Graag uw aandacht hiervoor. De ouder(s)/verzorger(s) van de 

leerlingen die te maken krijgen met een docentwissel, worden per brief nader 

geïnformeerd.  

• Op 5 december vieren de brugklasleerlingen Sinterklaas vanaf 13.30 uur (8e lesuur) 

in een extra mentoruur. Voor de overige klassen geldt in principe dat het 8e lesuur 

een facultatief mentoruur is in verband met een eventuele Sint-viering. Zie hiervoor 

het rooster van uw kind in Magister. 

• Van maandag 11 december tot en met vrijdag 15 december is er een clusterweek 

gepland. Deze week is tevens een tentamenweek voor de eindexamenleerlingen. Het 

rooster hiervoor is bij hen bekend. Informatie over eventuele excursies in deze 

clusterweek ontvangt u te zijner tijd.  

• Op woensdagavond 13 december en donderdag 14 december (overdag) zijn de 

mentorengesprekken. Op donderdag zijn de leerlingen lesvrij. Van de leerlingen 

wordt uiteraard verwacht dat ze bij het gesprek met de mentor aanwezig zijn. De 

exacte gesprekstijden worden volgende week bekend gemaakt. 
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• Op donderdagavond 21 december is het onderbouwgala voor de leerlingen van klas 

1 en 2. Traditiegetrouw hebben de leerlingen van klas 1 en 2 de dag na het gala, 

vrijdag 22 december, de eerste drie lesuren vrij. Om 11.00 start de kerstbrunch met 

de mentorklas. Info volgt via de mentor van uw zoon/dochter. 

• Op vrijdag 22 december stoppen de lessen voor klas 3 en hoger om 10.40 uur in 

verband met de kerstbrunch. Na de kerstbrunch start de kerstvakantie. 

 

We hopen uw hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mardike de Goede 

Arjan van Waveren 

rectoren 


