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Betreft: Toetsweek Opvangklas (4H,4V,5V) 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s),  
 
Voorafgaand en in de aankomende proefwerkweek organiseert Lyceo de Toetsweek Opvangklas op Het 
Schoter te Haarlem. In de toetsweekopvangklas kunnen bovenbouw leerlingen in alle rust leren voor 
proefwerken en wordt de mogelijkheid geboden de leerlingen te overhoren.  
 
Het gaat hierbij om de volgende data en tijden: 

- Dinsdag 30 November tussen 12:50 en 16:30 
- Woensdag 1 December tussen 12:50 en 16:30 
- Donderdag 2 December tussen 10 en 14 uur of tussen 14 en 18 uur 
- Vrijdag 3 December tussen 10 en 14 uur of tussen 14 en 18 uur 
- Maandag 6 December tussen 10 en 14 uur of tussen 14 en 18 uur 
- Dinsdag 7 December tussen 10 en 14 uur of tussen 14 en 18 uur.  

 
 
Er is door ons getracht rekening te houden met de roosters van de leerlingen. Als uw kind deelneemt aan 
de opvangklas is de verwachting dat het tussen de gekozen tijden aanwezig is. Wanneer uw kind later 
begint of een keer eerder weg mag, verzoeken wij u vriendelijk dit via een e-mail naar 
fabienne.laros@lyeo.nl kenbaar te maken.  
 
De kosten bedragen € 85,00- per leerling voor vier of vijf middagen, inschrijven is mogelijk voor minimaal 
vier middagen. Om in te schrijven vult u het inschrijfformulier aan de achterzijde in, inclusief de 
Akkoordverklaring voor betaling in. Het ingevulde formulier kan opgestuurd worden naar 
fabienne.laros@lyceo.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Fabiènne Laros-Kastiel: 
fabienne.laros@lyceo.nl of +316 300 387 68 
 
N.B.: de leerlingen zullen op volgorde van binnenkomst van de inschrijving worden geplaatst. Uiterste 
inschrijfdatum is 26 November 2021. Later inschrijven betekent dat we uw kind helaas niet meer 
gegarandeerd kunnen plaatsen! 
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Inschrijfstrook Toetsweek opvangklas (TWOK) 
 
Naam leerling     ………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum leerling   ………………………………………………………………………… 
 
Adres      ............................................................................. 
 
Postcode / Woonplaats    ............................................................................. 
 
Klas      ………………………………………………………………………… 
 
Telefoon nummer    ………………………………………………………………………… 
 
 
Naam ouder/verzorger    ………………………………………………………………………… 
 
Telefoon thuis & mobiel   …………………………………   &  ……………………………… 
 
E-mail ouder/verzorger    ………………………………………………………………………… 
 
 
Voorkeursdagen    ............................................................................. 
 
Voorkeurstijden    ………………………………………………………………………… 
 
 
Factuurgegevens  
U ontvangt per e-mail een factuur voor de eenmalige betaling van de kosten voor deelname aan de 
ToetsweekOpvangklas van Lyceo op het Schoter Lyceum in Haarlem.   
 
Naam + Voorletter(s) ......................................................................................................  
    
Adres   ...................................................................................................... 
 
Postcode / Woonplaats ...................................................................................................... 
 
 

 
Datum:      Handtekening:  
 
 
___________________________  ___________________________ 
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