Aan: ouder(s)/ verzorger(s) van en de leerlingen uit klas 1 tot en met 6

Betreft: informatie over de laatste periode van het schooljaar 2016-2017

Breda, 20 juni 2017

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerling,
We willen jullie graag informeren over de laatste periode van dit schooljaar. In deze brief
zetten we de belangrijkste zaken op een rijtje. Een overzicht van alle data vindt u op de
laatste pagina’s bij deze brief. Voor op het prikbord! Uiteraard is de informatie ook te vinden
op onze website.
Begin zomervakantie
Voor de duidelijkheid wijzen wij erop dat de zomervakantie officieel begint op maandag
17 juli. De reguliere lessen en toetsen houden weliswaar eerder op omdat er tijd nodig is
voor herkansingen, leerlingbesprekingen en overgangsvergaderingen, maar leerlingen
dienen in die laatste week wel beschikbaar te zijn indien daar vanuit school om wordt
gevraagd.
Overgangsnormen:
De overgangsnormen kunt u vinden op de website van school:
www.gymnasiumbreda.nl  onderwijs  bevorderingsnormen.
Bevordering naar het volgende jaar
De docentenvergadering besluit over het bevorderen van de leerlingen naar het volgende
leerjaar. Indien de vergadering besluit een leerling niet te bevorderen of een taak op te
leggen, dan neemt de mentor zo snel mogelijk na de vergadering contact op met de
ouders/verzorgers van de leerling.
Leerlingen uit klas 4 en 5 die niet bevorderd worden, moeten langskomen op het spreekuur
van de teamleiders.
Verlaten van de school
Ouders/verzorgers van leerlingen die van plan zijn hun schoolloopbaan elders voort te
zetten, moeten zo snel mogelijk contact opnemen met de teamleider van de betreffende
jaarlaag, uiterlijk donderdag 6 juli.
Promotieavonden en rapporten
De rapporten worden uitgedeeld op de promotieavonden. Wie daar niet bij aanwezig kan
zijn, dient zich via email af te melden bij de teamleider van de betreffende jaarlaag.
Rapporten worden niet toegestuurd, maar kunnen in het nieuwe schooljaar worden
opgehaald bij de administratie. Leerlingen die blijven zitten of de school verlaten, zijn van
harte welkom om op de promotieavond het schooljaar mee uit te luiden.

Inleveren boeken
De boeken moeten op de tijdstippen die vermeld staan op de bijgevoegde agenda, worden
ingeleverd in de aula op school. Als het boekenpakket niet compleet is of beschadigde
boeken bevat, krijgen de ouders/verzorgers daarvoor begin volgend schooljaar een rekening
toegestuurd. Leerlingen krijgen meteen na het inleveren van hun boeken een aankondiging
mee waarop staat vermeld welk bedrag voor beschadigde of niet ingeleverde boeken in
rekening wordt gebracht. Alleen volgeschreven werkboeken mogen leerlingen zelf houden.
Ook leerlingen die blijven zitten, leveren hun complete pakket in. In Magister is de
boekenlijst per leerling te zien, zodat het hele pakket ingeleverd kan worden.
Nieuwe schooljaar
Op maandag 28 augustus gaat de schoolpoort weer open. Leerlingen kunnen dan hun
boekenpakket ophalen. Het tijdstip staat vermeld op de website. Op dinsdag 29 augustus
beginnen de lessen voor klas 2 t/m 5. Een deel van klas 6 is dan nog in Rome of Griekenland.
De andere zesdeklassers hebben dan geen les. Verwacht wordt dat zij in deze week werken
aan hun profielwerkstuk zodat zij op tijd de opzetversie daarvan kunnen inleveren. De
zesdeklassers hoeven deze dagen niet op school te komen, tenzij dat vanuit de school of de
begeleider van het profielwerkstuk wordt gevraagd.
In de eerste schoolweken staat er voor de verschillende klassen al van alles op het
programma.
 Klas 1 gaat op kennismakingskamp (wo 30 aug t/m vr 1 sep.),
 klas 2 mag zich uitleven tijdens een survivaldag bij de Mosten,
 klas 3 gaat naar Ieper (ma 11 t/m vr 15 sep.)
 klas 5 trekt naar het zuiden van het land voor de Limburgweek (ma 11 t/m vr 15 sep).
Jullie worden over al deze zaken nog apart geïnformeerd. Een overzicht van deze en andere
activiteiten zoals ouderavonden komt zo snel mogelijk op de website te staan.
Tot slot
We wensen jullie (zoon/dochter) veel succes toe bij de laatste (toets-)weken en hopen jullie
te zien op de promotieavonden.
Mochten we elkaar niet meer treffen, dan wensen we jullie alvast een heerlijke vakantie.

Met vriendelijke groet,
Anne-Geerke Hesselink, teamleider klas 1/2
Jack de Wilde, teamleider klas 3/4
Pauline Scheltema, teamleider klas 5/6

Bijlage: agenda voor de laatste periode van het schooljaar 2016-2017

Agenda voor de laatste periode van het schooljaar 2016-2017
Do 22 juni t/m
Vr 30 juni
Wo 28 juni t/m
Di 4 juli
Ma 3 juli



Toetsweek klas 4 en 5



Toetsweek klas 1, 2 en 3.



Inhalen VT klas 4 en 5 vanaf 8.30 uur

Di 4 juli







Invoeren cijfers klas 4 en 5 uiterlijk om 14.00 uur
Inzage toetsen klas 4 en 5 volgens schema vanaf 14.00 uur
20.00 uur Deadline opgeven herkansingen Schoolexamens (via ELO)
Ouderavond klas 5, voorlichting over Rome- en Griekenlandreis
Inhalen gemiste toetsen klas 1 tot en met 3, vanaf 8.30 uur

Do 6 juli





Vr 7 juli







Ma 10 juli









Activiteitendag klas 1 tot en met 3 (naar de Efteling)
Inhalen en herkansing SE klas 4 en 5 vanaf 8.30 uur
Boeken inleveren:
6A, 6B, 6C, 6D
12.00 - 14.30 uur
Inhalen en herkansing SE klas 4 en 5 vanaf 8.30 uur
Uiterlijk cijfers inleveren klas 1 /2 /3 om 12.00 uur
Inzage toetsen klas 1 /2 /3 volgens schema vanaf 12.00 uur
Diploma-uitreiking om 19.30 uur
Boeken inleveren:
3A
09.00 – 09.45 uur
3B
09.45 – 10.30 uur
3C
10.30 – 11.15 uur
3D
11.15 – 12.00 uur
3E
13.00 – 13.45 uur
3F
13.45 – 14.30 uur
Voorvergadering klas 1 en 3 om 9.00 uur
Cijfers inleveren herkansing klas 4 en 5 om 10.00 uur
Voorvergadering klas 2 en klas 4 en klas 5 om 11.00 uur
Overgangsvergadering klas 1 om 13.00 uur
Overgangsvergadering klas 3 om 15.00 uur
Schoolfeest (in Kerkplein) tussen 20.00 – 01.00 uur
Boeken inleveren:
1A
09.00 – 09.45 uur
1B
09.45 – 10.30 uur
1C
10.30 – 11.15 uur
1D
11.15 – 12.00 uur
1E
13.00 – 13.45 uur
1F
13.45 – 14.30 uur
1G
14.30 – 15.15 uur

Wo 5 juli

Di 11 juli

Wo 12 juli

Do 13 juli

Vr 14 juli
Ma 17 juli
Vr 25 aug
Ma 28
augustus








Overgangsvergadering klas 2 om 9.00 uur
Overgangsvergadering klas 5 om 11.00 uur
Overgangsvergadering klas 4 om 13.00 uur
Spreekuur met TL voor doublanten klas 5 vanaf 13.00 uur
Spreekuur met TL voor doublanten klas 4 vanaf 14.00 uur
Boeken inleveren:
2A
09.00 – 09.45 uur
2B
09.45 – 10.30 uur
2C
10.30 – 11.15 uur
2D
11.15 – 12.00 uur
2E
13.00 – 13.45 uur
2F
13.45 – 14.30 uur
2G
14.30 – 15.15 uur
 Romereis tot en met woensdag 19 juli
 Promotie klas 1 om 19.00 uur
 Promotie klas 3 om 21.00 uur
 Boeken inleveren:
4A
09.00 – 09.45 uur
4B
09.45 – 10.30 uur
4C
10.30 – 11.15 uur
4D
11.15 – 12.00 uur
4E
13.00 – 13.45 uur
4F
13.45 – 14.30 uur
4G
14.30 – 15.15 uur
 Promotie klas 2 om 19.00 uur
 Promotie klas 4 en 5 om 21.00 uur
 Boeken inleveren:
5A
09.00 – 09.45 uur
5B
09.45 – 10.30 uur
5C
10.30 – 11.15 uur
5D
11.15 – 12.00 uur
5E
13.00 – 13.45 uur
 9.00 uur revisievergadering
 10.00 uur Slotvergadering
 Zomervakantie tot en met vrijdag 25 augustus
 Rome- en Griekenlandreis tot en met vrijdag 1 september
 1e dag van het nieuwe schooljaar
 Zie onze website (www.gymnasiumbreda.nl) voor alle activiteiten bij
de start van het schooljaar 2017-2018

