
september 2022 

maandag 5 september start periode 1 

 leerlingen vrij 

dinsdag 6 september startdag leerlingen / introductieweek 

 uitreiken devices door The RentCompany 

 instructie devices 

woensdag 7 
september 

start lessen volgens rooster 

donderdag 8 
september 

fotograaf alle nieuwe leerlingen en nieuwe collega’s 

dinsdag 13 september 18.30 infoavond (T)vwo-2 

 20.00 infoavond (T)vwo-3 

woensdag 14 
september 

15.00 instructie Kurzweil in OLC alle afdelingen 

donderdag 15 
september  

Accolade 

dinsdag 20 september 15.15 kennismakingsgesprekken mentor/ouder vmbo leerjaar 1 

 18.30 infoavond (T)vwo4-5, geb. A 

 19.30 infoavond bb/kb leerjaar 2, geb. B 

 20.00 infoavond bb/kb leerjaar 3, geb. B 

 20.00 infoavond bb/kb leerjaar 4, geb. B 

 20.00 infoavond (T)vwo-6, geb. A 

woensdag 21 
september 

15.15 kennismakingsgesprekken mentor/ouder (T)havo/(T)vwo leerjaar 1 

 18.30 infoavond (T)havo2-3, geb. A 

 20.00 infoavond (T)havo4-5, geb. A 

donderdag 22 
september 

fotograaf overige leerlingen en collega’s 

 15.15 kennismakingsgesprekken mentor/ouder vmbo/(T)havo/(T)vwo leerjaar 1 

dinsdag 27 september 15.15 kennismakingsgesprekken coach/ouder mavo 

woensdag 28 
september 

15.15 kennismakingsgesprekken coach/ouder mavo 

 
oktober 2022 

maandag 3 oktober infoavond mavo-3 en mavo-4 

woensdag 5 oktober 19.00 ouderbetrokkenheid voor ouders groep 7/8 en ouders leerjaar 1-2 

donderdag 6 oktober Europese dag … TTO docenten en leerlingen Thavo-3 en Tvwo-3 

 Accolade 

 19.00 uitreiken Cambridge diploma’s 

maandag 10 tot en 
met dinsdag 11 
oktober 

Kamp vw3a 

maandag 10 oktober dag van de duurzaamheid 

dinsdag 11 oktober 19.00 (TTO) informatieavond ouder/verzorger en leerlingen groep 7-8 

 19.30 ouderraad 

woensdag 12 oktober 13.00-14.00 lunch met directeur, afdelingsleider en enkele leerlingen vmbo 

vrijdag 14 oktober CIA schoolfeest 

maandag 17 tot en 
met vrijdag 21 oktober 

breakweek 1 

maandag 17 en 
dinsdag 18 oktober 

tweedaagse Rotterdam havo-2 

dinsdag 18 oktober techniekdag vmbo-2/mavo-2 

woensdag 19 oktober Qompas vmbo1-3/mavo1-3 

maandag 24 tot en 
met vrijdag 28 oktober  

HERFSTVAKANTIE 

 
november 2022 

dinsdag 1 november studie- en beroepenavond voor leerlingen en ouder vmbo-3/mavo-3/(T)havo-3 

donderdag 3 
november 

Accolade 

 leerlingen vanaf 12.00 uur vrij in verband met studiedag personeel 

vrijdag 4 november spooktocht leerjaar 2 



woensdag 9 november 13.00-14.00 lunch met directeur, afdelingsleider en enkele leerlingen mavo 

vrijdag 11 november 19.30 IB uitreiking Thavo-5 en Tvwo-6 van schooljaar 2021/2022 

maandag 14 
november 

19.30 ouderraad 

 18.30-20.30 voorlichting vervolgopleiding door oud-leerlingen, voor leerlingen 
(T)havo-4 en (T)vwo-4 verplicht, voor leerlingen (T)havo-5 en (T)vwo5-6 facultatief 

maandag 21 
november 

19.00 (TTO) informatieavond ouder/verzorger en leerlingen groep 7 en 8 

dinsdag 22 november leerlingen bovenbouw (T)havo en (T)vwo vrij i.v.m. start toetsweek om 13.20  

 vanaf 12.50 alle leerlingen vrij schoolbreed 

 13.20 start toetsweek (T)havo en (T)vwo bovenbouw 

woensdag 23 tot en 
met dinsdag 29 
november 

toetsweek 1 

 
december 2022  

donderdag 1 
december 

Accolade 

vrijdag 2 december inhaaldag toetsweek 1 

maandag 5 december inhaaldag toetsweek 1 

 09.00 inschrijving herkansingen SE1 (eindexamenleerlingen) 

maandag 5 tot en met 
vrijdag 9 december 

stage vmbo-3 

  

woensdag 7 tot en met 
vrijdag 9 december 

bezinningsdagen mavo-3 en (T)havo-4 

vrijdag 9 december Paarse vrijdag 

maandag 12 
december 

start periode 2 

dinsdag 13 december leerlingbespreking, leerlingen vrij 

woensdag 14 
december 

13.00-14.00 lunch directeur, afdelingsleider en enkele leerlingen (T)havo 

 19.00 (TTO) informatieavond ouder/verzorger en leerlingen groep 7 en 8 

 20.00 deadline inschrijving herkansingen SE (eindexamenleerlingen) 

maandag 19 
december 

vanaf 15.00 uitreiken rapporten door mentor/coach aan alle ouders/leerlingen 

 19.00 (online) voorlichtingsavond nieuwe vakken (T)vwo-3 

woensdag 21 
december 

leerlingen vanaf 10.50 uur vrij in verband met studiedag personeel 

vrijdag 23 december kerstvieringen tot uiterlijk 14.00 uur 

maandag 26 
december tot en met 
vrijdag 6 januari 2023 

kerstvakantie 

 
januari 2023 

tot en met 6 januari 
2023 

kerstvakantie 

maandag 9 januari vanaf 10.50 starten lessen 

 19.30 ouderraad, geb. A 

donderdag 12 januari Accolade 

 19.00 (online) informatieavond profielkeuze 2de fase nieuwe vakken (T)havo-3 

vrijdag 13 januari 1ste, 2de en 3de uur herkansingen SE (eindexamenleerlingen) 

dinsdag 17 januari 19.00 (online) informatieavond ouders profielkeuze ouders vmbo-2 bb/kb 

woensdag 18 januari 13.00-14.00 lunch met directeur, afdelingsleider en enkele leerlingen vwo 

donderdag 19 januari 19.00 (TTO) informatieavond ouder/verzorger en leerlingen groep 7 en 8 

maandag 23 januari tot 
en met vrijdag 4 
februari 

stage vmbo-4 

woensdag 25 januari speeddaten (T)havo-3/(T)vwo-3 met (T)havo-5/(T)vwo-5 

 19.00 presentatie pakketkeuze mavo-3 

donderdag 26 januari 19.30 presentatie haco (T)havo-3 

 



februari  2023 

donderdag 2 februari Accolade 

vrijdag 3 februari leerlingen vanaf 12.50 vrij in verband met open dag 

zaterdag 4 februari 12.00-16.00 open dag 

maandag 6 tot en met 
vrijdag 10 februari 

stage mavo-3 

dinsdag 7 februari oriëntatie-ochtend profielvakken vmbo-2 bb/kb 

 19.30 ouderraad, geb. A 

woensdag 8 februari hypnoseavond voor leerjaar 3 

donderdag 9 februari oriëntatie-ochtend keuzevakken vmbo-2 bb/kb en mavo  

maandag 13 tot en 
met vrijdag 17 februari 

breakweek 2 

maandag 13 februari carrièredagen vmbo/mavo-3  

dinsdag 14 februari carrièredagen vmbo/mavo-3 

woensdag 15 tot en 
met vrijdag 17 februari 

bezinningsdagen (T)vwo-5 en vmbo-3 

maandag 20 tot en 
met vrijdag 24 februari 

carnavalsvakantie 

maandag 27 februari 
tot en met vrijdag 3 
maart 

stage (T)havo-4 

 
maart  2023 

tot en met vrijdag 3 
maart 

stage (T)havo-4 

woensdag 1 maart les tot en met 12.50 uur in verband met snuffelmiddag groep 8 

 14.30-16.00 snuffelmiddag voor groep 8 

donderdag 2 maart Accolade 

dinsdag 7 maart 16.00-20.00 aanmeldingen nieuwe leerlingen op inschrijving 

woensdag 8 maart 18.30 presentatie profielwerkstuk (T)havo-5 en (T)vwo-6 

donderdag 9 maart 16.00-20.00 aanmeldingen nieuwe leerlingen op inschrijving 

maandag 13 maart 20.00 ouderraad, geb. A 

dinsdag 14 maart vanaf 12.50 alle leerlingen vrij in verband met toetsweek en schoolexamens 

woensdag 15 tot en 
met dinsdag 21 maart 

toetsweek voor onderbouw, vmbo-4 en mavo-4 

woensdag 14 tot en 
met woensdag 22 
maart 

toetsweek voor niet-examenklassen  

woensdag 14 tot en 
met vrijdag 24 maart 

toetsweek voor examenklassen (T)havo en (T)vwo 

woensdag 22 maart start Ramadan tot en met 20 april 

maandag 27 april start periode 3 

dinsdag 28 april presentatie profielwerkstukken mavo-4 

donderdag 30 en 
vrijdag 31 maart 

tweedaagse schoolleiding 

donderdag 30 maart inhaaldag toetsweek 2 

vrijdag 31 maart inhaaldag toetsweek 2 

 09.00 inschrijving herkansingen examenklassen 

 
april 2023 

maandag 3 tot en met 
vrijdag 14 april 

stage vmbo-3 

maandag 3 april tot en 
met vrijdag 7 juli 

CSPE 

maandag 3 april 20.00 deadline inschrijven herkansingen examenklassen 

dinsdag 4 april intake nieuwe TTO leerlingen 

woensdag 5 april 1ste, 2de en 3de uur herkansingen examenleerlingen 

donderdag 6 april rapportvergaderingen, leerlingen vrij 

 Accolade 

vrijdag 7 tot en met 10 
april 

Paasweekend 

dinsdag 11 tot en met 
vrijdag 21 april 

contactmoment mentor/coach/ouder naar aanleiding van rapportvergaderingen 

dinsdag 11 april 19.30 ouderraad, geb. A 



vrijdag 14 april 09.00 exameninstructie vmbo-4 en uitreiken SE-lijsten, akkoordverklaring en controle 
doopnamen 

 10.00 exameninstructie mavo-4 en uitreiken SE-lijsten, akkoordverklaring en controle 
doopnamen 

maandag 17 tot en 
met vrijdag 21 april 

breakweek 3 

maandag 17 tot en 
met vrijdag 21 april 

reisweek vmbo-4 en mavo-4 

dinsdag 18 april meeloopdag vmbo/mavo 1-2 

woensdag 19 april 09.00 exameninstructie (T)havo-5 en (T)vwo-6 en uitreiken SE-lijsten, 
akkoordverklaring en controle doopnamen 

vrijdag 21 april suikerfeest 

maandag 24 april tot 
en met vrijdag 5 mei 

meivakantie 

 
mei  2023 

tot en met vrijdag 5 
mei 

meivakantie 

woensdag 3 en 
donderdag 4 mei 

IB-Exams 

maandag 8 mei start facultatieve examentraining examenklassen vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo 

 20.00 ouderraad, geb. A 

dinsdag 9 mei 19.00 infoavond uitwisseling voor ouders en leerlingen 

donderdag 11 mei start centraal examen 

 Accolade 

donderdag 18 mei Hemelvaartsdag 

vrijdag 19 mei vrij 

maandag 29 mei 2de pinksterdag 

dinsdag 30 mei einde centraal examen 

 gala vmbo/mavo 

woensdag 31 mei gala (T)havo/(T)vwo 

 
juni  2023 

donderdag 1 juni Accolade 

vrijdag 2 juni sport- en cultuurdag 

dinsdag 6 juni 19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4 

woensdag 7 juni 08.00 normering tijdvak 1 vmbo bb/kb 

 16.00-17.00 uitslag examens vmbo/bb/kb 

 19.00 ontvangst geslaagde leerlingen 

donderdag 8 juni 19.00-21.30 CKV Performance avond (T)havo-4 en (T)vwo-4 

dinsdag 13 juni 19.30 ouderraad, geb. A 

 18.45 showcase alle leerlingen TTO 

woensdag 14 juni 08.00 normering tijdvak 1 mavo/havo/vwo 

 17.00-18.00 uitslag examens mavo/havo/vwo 

 19.00 ontvangst geslaagde leerlingen 

donderdag 15 juni voor 12.00 opgave tweede tijdvak 

maandag 19 juni 2de tijdvak centraal examen 

 18.30-19.30 kennismakingsavond nieuwe leerlingen vmbo leerjaar 1 

 20.00-21.00 kennismakingsavond nieuwe leerlingen mavo leerjaar 1 

dinsdag 20 juni 2de tijdvak centraal examen 

 18.30-19.30 kennismakingsavond nieuwe leerlingen (T)havo leerjaar 1 

 20.00-21.00 kennismakingsavond nieuwe leerlingen (T)vwo leerjaar 1 

woensdag 21 juni 2de tijdvak centraal examen 

donderdag 22 juni 2de tijdvak centraal examen 

dinsdag 27 juni leerlingen havo en vwo bovenbouw vrij in verband met start toetsweek 13.20 

 vanaf 12.50 alle leerlingen vrij in verband met toetsweek 

 13.20 afdelingsbijeenkomst vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo 

 13.20 start toetsweek bovenbouw havo en vwo 

woensdag 28 juni start toetsweek tot en met 4 juli 

vrijdag 30 juni uitslag centraal examen tijdvak 2 

 
juli  2023 

maandag 3 juli  uiterste termijn aangeven vervolg gezakte leerlingen 

 19.30 ouderraad, geb. A 



dinsdag 4 juli laatste dag toetsweek 

woensdag 5 juli inhalen toetsen 

donderdag 6 juli inzien toetsen 

vrijdag 7 juli rapportvergaderingen 

maandag 10 juli rapportvergaderingen 

dinsdag 11 juli 16.00 diplomering mavo 

 20.00 diplomering vmbo 

woensdag 12 juli boeken inleveren 

 16.00 diplomering (T)havo 

 20.00 diplomering (T)vwo 

donderdag 13 juli Accolade met vakantiegroet 

 vanaf 12.00 personeelsmiddag 

vrijdag 14 juli 08.30 rapportuitreikingen 

 vanaf 13.00 start zomervakantie leerlingen en onderwijzend personeel 

maandag 17 juli tot en 
met vrijdag 27 
augustus 

zomervakantie 

 
 


