Domeinboekje
3-6 Atheneum (+)
Afdelingsleider: M. Verboom
Werkwijzer voor leerlingen van GSG uit de afdeling atheneum 3-4-5-6

Inleiding
Welkom in de Afdeling A3-6. In dit domeinboekje
tref je de informatie hoe wij werken in de afdeling
3-6 Atheneum.
Aan onze leerlingen in 3 atheneum
Atheneum 3 is een bijzonder jaar. Je bereid je
voor op klas 4-5-6 waar meer zelfstandigheid
gevraagd wordt en waarin je start met
schoolexamen-onderdelen. Dit jaar kies je ook in
welke stroom - natuur of maatschappij - je verder
gaat én met welke vakken.
Je zit in een nieuwe klas met vermoedelijk veel
bekende gezichten. Je hebt een nieuwe mentor.
De mentor volgt jouw voortgang:
- Op welke manier pak jij je werk aan?
- Hoe staat het met je cijferresultaten?
- Zit je goed in je vel?
Je mentor helpt je ook vooruit te kijken naar de
bovenbouw (klas 4-5-6):
- Heb je de studiehouding die de bovenbouw
ook tot een succes maakt?
- Wat is er anders in de bovenbouw dan in klas 3?
Je mentor prikkelt je na te denken over jouw
werkwijze en studiehouding. Een belangrijk
onderdeel hiervan zijn de LOS-gesprekken. Je
leert een planning te maken voor de eerste helft
van het schooljaar en te reflecteren op
werkhouding. Bovendien doorloopt de mentor
met jou het zogenaamde LOB traject klas 3. Met
behulp van de methode Qompas onderzoek je
welke stroom het beste bij je past en welke studie
en beroepen daar zoal bij kunnen horen. Voor 1
februari geef je jouw voorlopige keuze door. Per
1 april wordt deze keuze definitief.
We wensen je veel plezier en succes in klas 3!
Aan onze leerlingen in 4 atheneum
Je hebt je stroom en je vakkenpakket gekozen.
Het eindexamen is nu nog ver weg. Dit is een jaar
van verdiepen. Je hebt nu immers je vakkenpakket samengesteld waarin je examen gaat
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doen. Tenminste, je hebt nog één vak dat je pas
in jaar 5 kunt laten vallen. Je hebt zelfs al een
enkel PO of handeling die meetellen voor het
schoolexamen.
De docenten in de bovenbouw verwachten dat
je de stof sneller en met meer inzicht oppakt.
Natuurlijk werk je op school en zal je ook thuis aan
het werk moeten. Er wordt verwacht dat je het
studeren meer zelfstandig doet. Daarom krijg je
naast vaklessen ook studiehuisuren. Tijdens je
studiehuisuren is er geen vakdocent, maar
organiseer je zelf je werk. Je wordt hierin begeleid
door een onderwijsassistent. Wat je moet/kan
doen vind je in je studiewijzers. Je bepaalt zelf
welke materialen je gaat gebruiken. Je kan
alleen niet kiezen om niets te doen.
Neem dus altijd een literatuur boek mee.
Leren om zelfstandig te studeren is waar je aan
werkt in klas 4.
Dit is ook een jaar waarin je de ruimte vindt om je
breder te ontwikkelen. Je gaat in mei ‘mee naar
het werk’ om je te helpen nadenken over welke
beroepen (en dus studierichtingen) bij je zouden
passen. Je gaat je oriënteren op welke
vervolgopleiding bij je past.
Er worden ook extra curriculaire activiteiten
aangeboden
zoals
deelname
aan
de
Debatclub, Module Psychologie, Module Spaans,
Model Europees Parlement (MEP)of de Virtual
Reality groep. Of kom je in de klankbordgroep!
Meer weten? Vraag het je mentor!
We wensen je veel plezier en succes in klas 4!
Aan onze leerlingen in 5 atheneum
De voorexamenklas! Nu komt het einde van je
schoolcarrière echt in zicht. Je hebt nu je
vakkenpakket samengesteld waarin je examen
gaat doen. De eerste schoolexamenweek is al in
november! Een spannend jaar, want wat je dit
jaar neerzet, telt echt mee voor je examen en
voor de kans om toegelaten te worden voor de
studie van je keuze. (Hierbij wordt vaak een
overgangslijst opgevraagd van 5 naar 6!)
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Het is een bijzondere klas omdat er leerlingen zijn
met examenervaring uit 5H -de instromers - maar
ook leerlingen die het vorig jaar niet gered
hebben en 5A nog een keer doen, naast de
reguliere doorstromers uit 4A. Maak er met elkaar
meteen een goede start van met een fijne
werksfeer zodat iedereen zijn doelen dit jaar kan
realiseren en volgend jaar examen kan doen!
Dit is ook het jaar om actief vervolgopleidingen te
gaan bezoeken en de studie van jouw keuze te
bepalen en in welke stad! Het plannen van
bezoeken aan Universiteiten en Hoge scholen
doe je in overleg met de decaan mevrouw van
der Wiel.
Tevens ga je dit jaar op excursie naar Barcelona
of de Ardennen. Goed voor de teambuilding,
want leren doe je SAMEN!

Atheneum Wegwijs
Afdeling atheneum kom je binnen via de paarse
trap. Er zijn 4 domeinen:
• Domein M: paars, 1e etage, rechts
o Klassen 3A
• Domein L: paars, 1e etage, links
o Klassen 4A
• Domein N: paars, 2e etage, links
o Klassen 5A
• Domein O: paars, 2e etage, rechts
o Klassen 6A
Adres
Willem de Zwijgersingel 5, 2805 BP Gouda.
Telefoonnummer: (0182) - 599994.
Mail: A36@gsgleovroman.nl

We wensen je veel plezier en succes in klas 5!
Aan onze leerlingen in 6 Atheneum
Welkom in je examenjaar! Dit jaar staat alles in het
teken van je examen. Je hebt geen
voortgangstoetsen meer. Plannen en vooruit
kijken is dit jaar daarom extra belangrijk!
Naast alle schoolexamens is daar ook nog het
PWS dat je moet afronden, PO’s die je zelfstandig
moet inplannen en je lees- en schrijfdossier op de
deadlines
inleveren.
Dit
vraagt
veel
zelfstandigheid en een goede planvaardigheid.
Kom je er niet uit? Vraag eens een
onderwijsassistent met je mee te kijken!
Wacht niet op de instructie van je docent, ga zelf
aan de slag. Als je er niet uitkomt zoek je hulp bij
je vakdocent of medeleerling. Ook samen
studeren helpt je verder. Vooruit kijken, plannen
en je werk bijhouden biedt de beste kans op
succes.
Dit jaar moet je je voor 1 mei hebben aangemeld
voor je vervolgopleiding. Zet je zoektocht naar de
juiste studierichting op tijd voort en kijk goed
welke vereisten er precies zijn (cijfers /
matchingsgesprekken / aanbevelingen etc.)
Vraag tijdig toestemming aan je decaan
mevrouw van der Wiel, om open dagen te
bezoeken.
We wensen je veel plezier en succes in klas 6!
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Taakverdeling in A3-6
De afdelingsleider, mevrouw Verboom, is
eindverantwoordelijk voor alle zaken in de
afdeling en heeft zijn vaste werkplek op de eerste
verdieping, tussen domein M en L.
Voor diverse ondersteunende zaken zijn er
3 onderwijsassistenten (OA): mw. Zeevalk, dhr.
Den Hoed en mw. Maas. Zij ondersteunen de
leraren bij het ordelijk werken in het domein. Zij
coördineren het toezicht op jullie aanwezigheid.
Je komt bij hen terecht voor zaken als
ziekmelden, te laat komen, verlof aanvragen of
vroeg melden. Zij kunnen je ook helpen bij het
plannen, je studieaanpak, studieproblemen etc.
Zij zijn te vinden op één van de vier atheneum
domeinen.
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Jouw schooldag
Lestijden
Lesuur

tijd

1e lesuur
2e lesuur
1e pauze

08:20 – 09:05 uur
09:05 – 09:50 uur
09:50– 10:10 uur

3e lesuur
4e lesuur
2e pauze

10:10 – 10:55 uur
10:55 – 11:40 uur
11:40 – 12:10 uur

5e lesuur
6e lesuur
3e pauze

12:10 – 12:55 uur
12:55 – 13:40 uur
13:40 – 14:00 uur

7e lesuur
8e lesuur
9e lesuur

14:00 – 14:45 uur
14:45 – 15:30 uur
15:30 - 16:15 uur

belsignaal
08:15 uur
08:20 uur
09:50 uur
10:05 uur
10:10 uur
11:40 uur
12:05 uur
12:10 uur
13:40 uur
13:55 uur
14:00 uur

N.B. Lestijden zijn geen schooltijden. Leerlingen
kunnen verplicht worden eerder op school te
komen of langer op school te blijven als gevolg
van extra lessen, het inhalen van proefwerken,
voor achterstallig werk, voor begeleidingsactiviteiten of i.v.m. straffen. De schooldag kan in
zulke gevallen beginnen om 7:45 uur en eindigen
om 17:00 uur.

Algemene regels: domein/specials
In alle rust en stilte aan de slag met je
schoolwerk.
- Jas aan de kapstok.
- Een flesje water is toegestaan, ander drinken &
eten niet.
- Je smartphone ligt in je kluis of thuis.
Bij aanvang van ieder les:
- Je kiest je plek en gaat rustig aan de slag.
- Je werkt bij aanvang altijd aan het vak dat je op
dat moment hebt. Als je klaar bent, overleg je
met de vakdocent of je aan een ander vak mag
werken.
- In het open domein wordt in stilte gewerkt of je
kunt zacht overleggen en samenwerken binnen
je tafelgroep
- De docenten/OA’s bepalen of de les gestart
wordt met 10 minuten stil werken voor de hele
groep.
- Zorg dat je altijd een leesboek mee hebt.
- Niets doen is geen optie!

A36 | domeinboekje | Schooljaar 20-21 | september 2020

Device
- Je gebruikt je device voor je schoolwerk.
- Muziek luisteren(individueel met oortjes) tijdens
het zelfstandig werken vanaf je mag device
mag maar geen YouTube-filmpjes, Netflix, etc.
op het scherm.
- Met twee leerlingen een geluidsbron delen is
niet toegestaan.
- Bij samenwerken/overleg heb je geen oortjes in.
- Er mag op het domein niet gefotografeerd of
gefilmd worden.
- Je smartphone ligt in je kluis of thuis.
- Uitzonderingen op bovenstaande regels kunnen
alleen met toestemming van docent/OA
Device vergeten:
- De docent laat je melden bij de OA.
- Deze stuurt je naar huis om je device te halen.
- Te laat-geen reden vermelding in magister.
- Bij terugkomst melden bij OA.
- Volgende dag 7.45 uur melden.
- Is je device leeg en ben je je oplader vergeten,
werk je verder vanuit je boeken. Mobiel gebruik
bij leeg device niet toegestaan.
Device kapot:
Via A36@gsgleovroman.nl stuurt een van je ouders
een mail dat je device kapot is en hoe lang de
reparatie gaat duren. Een print van deze mail geef
je aan de OA. Hiermee heb je toestemming om
één van de twee vaste computers op het domein
te gebruiken om aan te werken voor de periode
dat je device in reparatie is. Mobiel gebruik bij een
kapot device is niet toegestaan.
Studiewijzers
Hierin staat beschreven wat er voor een bepaald
vak aan schoolwerk moet worden gedaan, thuis
en in de les.
Afwezigheid van docent
Het uitgangspunt is dat bij afwezigheid van de
docent de les gewoon doorgaat.
- Met behulp van de studiewijzer werk je door
voor het vak dat op je lesrooster staat.
- Als er lessen vervallen, hoor je dit in de loop van
de dag. Het werk dat volgens studiewijzer op de
planning stond, moet wel gemaakt worden.
Inrichting domein
In het domein zijn 1-, 2- of meer persoon
werkplekken in een vaste opstelling. Hier wordt
niet mee geschoven tenzij in overleg met
docent/OA.
- Aan de enkele tafels wordt niet overlegd.
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Leswissel tussen 2 lesuren
- Na afsluiting van het 1e, 3e, 5e uur pak je direct
je spullen voor het volgende lesuur.
Pauze
- Bij aanvang van de pauze verlaat je direct het
domein/special.
- Pauzeren doe je in het buiten op het plein/in het
park of in het atrium.
- Massaal bij de Plusmarkt naar binnen kan niet.
Dat vinden zij en wij niet goed.
- We gaan uit van het principe van de Gezonde
School. Op het plein bij de school wordt er dus
niet gerookt.
Domein/specials verlaten tijdens lesuren
- Toiletbezoek in de pauze, tussen de leswissel of
met toestemming van de docent/OA.
- Overige redenen alleen met toestemming van
de docent/OA.
Ordezaken
We verwachten van jou dat je bijdraagt aan een
goede werksfeer.
- Mocht de docent/OA het nodig vinden je een
andere plek te geven, dan volg je de aanwijzing
op.
- Als je hulp nodig hebt/iets dwars zit, kan je altijd
terecht bij de vakdocent/mentor/OA.
- Iedere docent/OA of andere medewerker van
de GSG die op een domein/special iets ziet
waar hij of zij vragen over heeft, zal jou
aanspreken.
Algemene regels voor leerlingen samengevat
- Petten, jassen en dergelijke op de kapstok.
- De docenten/OA’s bepalen of de les
gestart wordt met 10 minuten stil werken
voor de hele groep.
- Samenwerken doe je zacht, alleen werken
doe je in stilte.
- Alleen water drinken is toegestaan in het
domein/specials, ander eten en drinken
niet.
- Mobieltjes zijn in je kluis of thuis.
- Verlaten van het domein/specials tijdens de
les altijd in overleg met docent/OA.
- Pauze is in het Atrium of buiten.
- Het schoonhouden van het
domein/specials is een taak van iedereen.

Toetsing A3-6
Voor toetsen werken we met een plansysteem in
Magister. De afspraak voor docenten is dat de
toets eerst in Magister ingepland moet zijn.
Het uitgangspunt is maximaal één repetitie per
dag. In de bovenbouw kan het door de clusters
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soms niet anders en staan er voor een aantal
leerlingen twee repetities op een dag. De
vakdocent probeert dit zoveel mogelijk te
voorkomen of plaatst een leertoets naast een
vaardighedentoets.
Toetsing in de verschillenden leerjaren werkt op
verschillende manieren.
Toetsing 3 Atheneum
In 3 Atheneum werken we met een
gecoördineerd toetsrooster.
- Als er een toets is, geldt deze toets voor alle 3
Atheneum klassen.
- Je toetsen staan genoteerd in magister.
- het uitgangspunt is 1 leertoets per dag. In
uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken
worden.
- SO’s,
vaardighedentoetsen
en
losse
overhoringen op dezelfde dag als een
gecoördineerde toets, zijn wel toegestaan.
Toetsing 4 Atheneum
In 4 Atheneum werken we met 3 toetsweken. Dit
ter voorbereiding op de schoolexamenweken in
5 en 6 Atheneum.
- Voor iedere toetsweek wordt een toetsrooster
gemaakt. In deze periode zijn er geen reguliere
lessen.
- Na
iedere
toetsweek
volgt
een
herkansingsperiode. Voor de 1e toetsweek
gelden 4 herkansingen voor de 2e toetsweek 3
en voor de 3e toetsweek 2.
- Naast de toetsweken zijn er per vak ook mogelijk
tussentijdse toetsen, presentaties, PO’s en
formatieve toetsen.
Toetsing 5Atheneum
In 5 Atheneum zijn er 2 schoolexamen periodes
en daarnaast zijn er voortgangstoetsen.
- Voor iedere schoolexamenperiode wordt een
examenrooster gemaakt. In deze periode heb je
geen regulieren lessen.
- Na iedere schoolexamenperiode volgt een
herkansingsperiode. Voor de 1e periode geldt
dat je 1 examen mag herkansen en uit de 2e
periode mag je 2 herkansingen maken.
Toetsing 6Atheneum
In 6 Atheneum zijn er 3 schoolexamen periodes
(november, januari, april) en het centraal
examen
(mei).
Er zijn
dit
jaar
geen
voortgangstoetsen meer.
- Voor iedere schoolexamenperiode wordt een
examenrooster gemaakt. In deze periode heb je
geen regulieren lessen.
- Na iedere schoolexamenperiode volgt een
herkansingsperiode. Voor de 1e en 2e periode
geldt dat je 2 examens mag herkansen.
- In januari zijn er kijk en luistertoetsen.
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Inhaaluur
De afdeling 3-6 Atheneum heeft samen met de
leerlingen van K2 en H35, twee vaste inhaalmomenten voor gemiste toetsen.
- De vaste toets-inhaaluren zijn op: maandag en
vrijdag het 8e uur in domein H,
- Meerdere toetsen gemist? Dan overleg je met
je mentor of een OA.
- Er wordt niet ingehaald onder de vakles
Fraude
We zien fraude als een ernstig vergrijp. Fraude
kan betekenen: spieken of poging tot spieken,
andermans werk inleveren, kopiëren uit
internetsites, een correctie aanbrengen en een
fout claimen, mobiel gebruiken, enz.

Domein/specials – aanwezigheid
Docenten/OA’s controleren jullie aanwezigheid
per lesuur. Bij vragen over afwezigheid nemen de
onderwijsassistenten hierover contact op met je
ouders/verzorgers. Als je naar een buitenschools
afspraak (bijv. ortho) bent geweest, meld je je na
terugkomst direct bij jouw vakdocent/OA.
Te laat
De les start bij de 2e bel. Dan zit je dus op je plek
met je schoolspullen op tafel. Ben je nog bij je
kluis, loop je nog op de trap dan ben je dus te
laat. Bij te laat komen, noteert de docent/OA dit
in magister.
- Als je te laat bent zonder geldige reden, dan
moet je je de volgende ochtend om 7.45 uur
melden in domein H, het groene domein op de
1e etage links en meld je je ter plekke present bij
de onderwijsassistent.
- Als je een geldige reden hebt dan moet je
hiervoor contact opnemen met één van de
onderwijsassistenten.
- Vergeet je de onderwijsassistent op te zoeken
dan meld je je automatisch de volgende dag
7.45 uur.
- De eerste twee keren te laat, betekent 1x vroeg
melden. Vanaf 3x te laat, moet je je steeds 3
ochtenden vroeg melden.
- Bij te laat komen geldt de 3-6-9 regel.
Bij 3x te laat volgt een gesprek met de
afdelingsleider.
Bij 6x berichten we je ouders over het te laat
komen.
Bij 9x melden we dit bij leerplicht.
Spijbelen
Als je een (groot deel van) een lesuur
ongeoorloofd verzuimd hebt dan moet je de tijd
dubbel inhalen. Daarnaast meld je je de
volgende dag om 7.45 uur.
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Spijbelen en niet verschijnen als je je moet
vroegmelden telt voor de leerplichtambtenaar
mee voor de 3-6-9-regel.

Absenties en Verlof
Aanvragen bijzonder verlof:
Verlof
aanvragen
bij
bijzondere
omstandigheden, zoals (feestelijkheden in de
familie, begrafenis e.d.) of voor vakanties buiten
de vakantieperiode.
- Dit kan m.b.v. het formulier dat op de website is
te downloaden. Je ouders kunnen het formulier
digitaal
invullen
en
mailen
naar
A36@gsgleovroman.nl .
Aanvragen kort verlof:
Voor bepaalde afspraken zoals medische
afspraken bij huisarts, specialist, orthodontist,
rijexamen etc. krijg je kort verlof.
- Dit willen wij graag uiterlijk één dag van tevoren
weten.
- Je ouders kunnen dit via een mailbericht
doorgeven naar A36@gsgleovroman.nl met:
naam, klas, tijdstip, duur/lesuren en reden, van
afwezigheid.
Voor
het
aanvragen
van
verlof
voor
studievoorlichting neem je contact op met de
decaan, mevrouw van der Wiel. Zij beoordeeld of
het passend is. (wil@gsgleovroman.nl).
Indien het bovenstaande verlof niet van te voren
wordt aangevraagd, bestaat er de kans dat dit
als ongeoorloofd afwezig wordt beoordeeld.
Ziek
- Wanneer
je
ziek
bent
moeten
jouw
ouders/verzorgers
dit
melden
via
een
mailbericht voor aanvang van de schooldag
naar A36@gsgleovroman.nl
- Als je tijdens de schooldag ziek wordt, overleg je
je met één van de onderwijsassistenten, hoe
verder te handelen. Mocht er besloten worden
dat je naar huis gaat, vragen wij je ouders ons
via A36@gsgleovroman.nl te mailen dat je veilig
bent thuisgekomen.
- Als je weer beter bent, mailen je ouders vóór
aanvang van de schooldag naar de
onderwijsassistenten via A36@gsgleovroman.nl
Ziekte-uren
Een leerling die door ziekte 80 lesuur of meer heeft
gemist moeten wij aanmelden bij de
leerplichtambtenaar. Dit is een melding uit zorg:
een leerling die veel lessen mist moet steeds
zelfstandig de leerstof doornemen om voldoende
te zijn voorbereid op toetsen.
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Schoolsite
Op
de
website
van
de
school
(www.gsgleovroman.nl ) vind je belangrijke
bestanden, zoals:
- Bevorderingsnormen onderbouw
- Bevorderingsnormen bovenbouw
- Examenreglement met de slaag-zak-regeling
- PTA voor 4, 5 en 6VWO
- Leerlingenstatuut
- Klassenroosters
- Zorgplan
- Aanvraagformulier verlof
Bij vragen over een vak graag contact zoeken
met vakdocent via de mail.
Bij algemene vragen over de leerling graag
contact zoeken met mentor via de mail.
Verlofaanvraag en overige zaken via de
afdelingsleider a36@gsgleovroman.nl
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Belangrijke data 3-6 Atheneum (plus) schooljaar 2020 - 2021
Datum

Week

Activiteit

Di 1 september 2020

36

eerste lesdag/kennismakingsdag mentoren, docenten en
klassen

Ma 21 september 2020

39

LOS- gesprekken (3A)

Di 22 september 2020

39

LOS-gesprekken (3A)+ kennismakingsavond 4A/5A/6A

Wo 23 september 2020

39

LOS- gesprekken (3A)

Do 24 september 2020

39

LOS-gesprekken (3A)+ kennismakingsavond 4A/5A/6A

Vr 25 september 2020

39

LOS- gesprekken (3A)

Ma 28 september 2020

40

LOS- gesprekken (3A)

Di 29 september 2020

40

LOS-gesprekken (3A)

Wo 30 september 2020

40

LOS- gesprekken (3A)

Do 1 oktober 2020

40

LOS-gesprekken (3A)

Vr 2 oktober 2020

40

LOS- gesprekken (3A)

D0 8 oktober 2020

41

Vromandag 1

Lesweek 7

42

Klangbordgroepvergadering ouders alle afdelingen

ma 19 t/m vrij 23 oktober 2020

43

herfstvakantie

VR 13 november 2020

46

Wiskunde Alympiade 5A en 6A

Lesweek 11

47

Aspecten 1 open voor ouders

Ma 16 t/m vrij 20 november
2020

47

SE week 5A tm vr 20 november
SE week 6A tm di 24 november
Toetsweek-1 4A tm ma 23 november

Ma 23 november 2020
Di 24 november 2020
Wo 25 november 2020

48
48
48

SE week 6A & laatste dag toetsweek-1 4A
Laatste dag SE week 6A
STARR workshop 6A 15.00 -17.00 u.

Wo 2 december 2020

49

6A lessen t/m het 4e uur, ivm sollicitatieproject 6A vanaf 12.00 u.

Wo 9 december 2020
Wo 9 december 2020
Do 10 december 2020
Vrij 11 december 2020

50
50
50
50

SE-cijfers 5A en 6A in magister
Aanvraag herkansingen 5A en 6A
Ouderspreekuur vakdocenten schoolbreed
Deadline aanvraag herkansingen 5A en 6A

Ma 14 december 2020
Ma 14 december 2020
Ma 14 december 2020
Di 15 december 2020
Wo 16 december 2020
Do 17 december 2020
vrij 18 december 2020

51
51
51
51
51
51
51

Ouderspreekuur vakdocenten schoolbreed
Cijfers Toetsweek-1 4A in magister voor 09.00 uur
Aanvraag herkansingen Toetsweek-1 4A
Deadline inleveren PWS 6A
Deadline aanvraag herkansingen Toetsweek-1 4A voor 09.00 u.
Les t/m het 4e uur, Kerstactiviteiten vanaf 12.00 uur
activiteitendag

ma 21 dec 2020 t/m
ma 4 jan 2021

52/53

kerstvakantie
Geen les, Studiedag personeel
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Lesweek 17
Ma 11 januari 2021
Di 12 januari 2021
Di 12 januari 2021
Wo 13 januari 2021
Do 16 januari 2021
Vr 17 januari 2021

2
2
2
2
2
2
2

Aspecten 2 invoeren in week 3 en 4, inclusief adviezen 3A
Herkansingen SE-1 5A&6A en TW-1 4A
Herkansingen SE-1 5A&6A en TW-1 4A Herkansingen TW-1 4A
voorlichtingsavond 3A (profielkeuze)
1e&2e u. mogelijke uitloop Herkansingen SE-1 5A&6A en TW-1 4A,
Vromandag 2
Biologie Olympiade 3A (toetsvrij)

Lesweek 18
Vr 22 januari 2021

3
3

Aspecten 2 invoeren in week 3 en 4, inclusief adviezen 3A
Open huis, lesvrij vanaf het 7e uur

Lesweek 19
Ma 25 januari 2021
Di 26 januari 2021
Wo 27 januari 2021

4
4
4
4

Do 28 januari 2021

4

Vr 29 januari 2020

4

Wisseling ‘halfjaarsvakken’ alle klassen
LOS-gesprekken 3A
LOS-gesprekken 3A
Kijk- en Luistervaardigheid Engels 6A,
LOS-gesprekken 3A
Kijk- en Luistervaardigheid Frans 6A,
LOS-gesprekken 3A
LOS-gesprekken 3A

Lesweek 20
Ma 1 februari 2021
Di 2 februari 2021
Wo 3 februari 2021
Do 4 februari 2021
Vr 5 februari 2021

5
5
5
5
5
5

Klankbordvergadering ouders alle afdelingen
Presentatieavond PWS 6A
Presentatieavond PWS 6A
Kijk- en Luistervaardigheid Duits 6A
LOS-gesprekken 3A
LOS-gesprekken 3A

Vr 12 februari 2021

6

Start Toetsweek 2 4A (tm vr 19 febr)

Ma 15 t/m vr 19 februari 2021

7

Toetsweek 2 4A

ma 22 feb t/m vrij 26 februari
2021

8

voorjaarsvakantie

Ma 1 t/m vr 5 maart 2021
Vr 5 maart 2021

9
9

SE-2 periode 6A
Wiskunde Alympiade 4A

Ma 8 t/m vr 12 maart 2021

10

SE-2 periode 5A en 6A

Do 18 maart 2021
Do 18 maart 2021

11
11

Cijfers Toetsweek-2 4A in magister
Aanvraag herkansingen Toetsweek-2 4A open

Ma 22 maart 2021
Wo 24 maart 2021
Do 25 maart 2021
Vr 26 maart 2021
Vr 26 maart 2021
Vr 26 maart 2021

12
12
12
12
12
12

Deadline aanvraag herkansingen Toetsweek-2 4A
Alle leerlingen 3A hebben pakket gekozen
Night of Dreams
SE cijfers 6A in magister
Aanvraag herkansingen 6A open
Inleveren handelingen 5A t.b.v. peildatum
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Ma 29 maart 2021
Di 30 maart 2021
Wo 31 maart 2021
Wo 31 maart 2021
Do 2 april 2021
Do 2 april 2021
Vr 3 april 2021

13
13
13
13
13
13
13

Deadline aanvraag herkansingen 6A
Vromandag 3
SE-2 cijfers 5A in magister
Aanvraag herkansingen 5A open
Deadline aanvraag herkansingen 5A
Peildatum handelingen 5A
Studiedag personeel (goede vrijdag), lesvrij

Ma 5 april 2021
Di 6 april 2021
Wo 7 april 2021
Do 9 april 2021

14
14
14
14

2e Paasdag
Herkansingen SE-2 6A
Herkansingen SE-2 6A
Uitloop herkansingen SE-2 6A lesuur 1 en 2

Do 15 april 2021

16

Deadline definitieve SE-cijfers 6A in magister

Lesweek 30
Ma 19 april 2021
Di 20 april 2021
Di 20 april 2021

16
16
16
16

Wo 21 april 2021

16

Do 22 april 2021

16

Vr 23 april 2021

16

Examentrainingen 6A 20,21 en 22 april
Laatste lesdag 6A
Uitdelen cijferlijsten + examen foto 6A
Herkansingen SE-2 5A en Toetsweek-2 4A
Examentraining 6A
Herkansingen SE-2 5A en Toetsweek-2 4A
Examentraining 6A
Herkansingen SE-2 5A en Toetsweek-2 4A
Examentraining 6A
Sponsorloop hele school, feestelijke afsluiting 5H/6A laatste
schooldag

Ma 26 april t/m Zo 9 mei 2021

17/18

Meivakantie

Di 11 mei 2021
Do 13 mei 2021
Vr 14 mei 2021

19
19
19

Suikerfeest?
Hemelvaartsdag
Vrije dag

Lesweek 32
ma 17 mei t/m ma 22 mei 2021

20

excursieweek 3A+& 5A, 4A project-/domeinweek,
Centraal examen 6A

ma 24 mei 2021
Di 25 mei tm vr 28 mei 2021

21
21

2e pinksterdag
Centraal examen 6A

Ma 31 mei 2021

22

Centraal examen 6A

Lesweek 35
Ma 7 t/m vr 11 juni 2021

23

Toetsweek-3 4A tm ma 14 juni

Ma 14 juni 2021
Wo 16 juni 2021

24
24

Laatste dag toetsweek 3 4A
Uitslag CSE tijdvak 1 6A

Ma 21 juni 2021
Ma 21 juni 2021
Ma 21 juni 2021
Di 22 juni 2021

25
25
25
25

Centraal examen tweede tijdsvak 6A
Cijfers 4A (TW-3) in magister
Aanvraag herkansingen 4A (TW-3)
Centraal examen tweede tijdsvak 6A
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Di 22 juni 2021
Wo 23 juni 2021
Do 24 juni 2021

25
25
25

Deadline aanvraag herkansingen toetsweek-3 4A
Centraal examen tweede tijdsvak 6A
A+ avond

Wo 30 juni 2021
Do 1 juli 2021
Do 1 juli 2021
Vr 2 juli 2021
Vr 2 juli 2021

26
26
26
26
26

Herkansingen TW-3 4A en herexamen maatschappijleer
Herkansingen TW-3 4A en herexamen maatschappijleer
Les t/m 6e uur, inhaalmiddag
Uitslag CSE tijdvak 2 6A
Start aangepast programma en projecten

Ma 5 juli 2021
Wo 7 juli 2021
Wo 7 juli 2021
Do 8 juli 2021

27
27
27
27

Deadline invoer cijfers in magister 3A, 4A, en 5A
Diploma-uitreiking 6A
sportdag 3A en 4A
Berlijnexpositie

Ma 12 juli 2021
Di 13 juli 2021
Do 15 juli 2021

28
28
28

Inleveren boeken (voor) examenklassen
inleveren boeken overige klassen
uitreiking rapporten

Ma 19 juli 2021

zomervakantie t/m 27 augustus 2021

Bij vragen over een vak graag contact zoeken met vakdocent via de mail.
Bij algemene vragen over de leerling graag contact zoeken met mentor via de mail.
Verlofaanvraag en overige zaken via de afdelingsleider a36@gsgleovroman.nl
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