
Beste leerling, 
 
De meeste overgangsvergaderingen worden vandaag afgerond. Je hebt van je mentor 
gehoord of je bent bevorderd / niet bevorderd of bevorderd na afronding van een 
herstelopdracht. De herstelopdracht(en) moet(en) met een voldoende worden afgerond. 
Wanneer je een onvoldoende scoort dan kom je woensdag 12 augustus t/m vrijdag 14 
augustus weer op school om opnieuw aan de herstelopdracht te werken.  
 
Informatie over de herstelopdrachten 
De herstelopdrachten vinden zo veel mogelijk onder schooltijd en op school plaats. Als je 
hiervoor in aanmerking komt, ben je verplicht om aanwezig te zijn. Absentie wordt 
genoteerd. 
In het geval je twee herstelopdrachten hebt, zal je daarnaast ook thuis aan het werk moeten 
om alles af te kunnen maken. 
De leerlingen van klas 1,2,3, H4 en V5 met een herstelopdracht zijn op donderdag 25 juni, 
vrijdag 26 juni, maandag 29 juni en dinsdag 30 juni verplicht op school aanwezig. 
De leerlingen uit V4 starten op vrijdag 26 juni en ronden dit op woensdag 1 juli af. Zie ook 
schema hieronder. 
 
Let op! 
We maken zoveel mogelijk gebruik van de boeken die je online op je device hebt staan. 
Neem je device dus mee naar school. Boeken die niet online staan, kan je nog lenen via 
school. Hiervoor kan je dhr. Van der Lei benaderen. Al het andere materiaal neem je zelf 
mee! 

  
 
 
 

De herstelopdrachten  
 

Dag Datum Tijd klas 
1  

klas  
2 

klas 
3 

klas 
H4 

klas 
V4 

Klas 
V5 

 In welk lokaal zit je? 

Donderdag  25 juni 9.00 - 12.00 
A01 A02 A02 A04 

A05 
- A05 

  pauze In helft van het Atrium 
kant van Lokaal A01 

en A02 

In helft van het 
Atrium kant van 

Lokaal A04 en A05 

  12.30 - 14.30 A01 A02 A02 A04 
A05 

- A05 

 



Vrijdag en 
maandag 

26 en 29 
juni 9.00 - 12.00 

A01 A02 A02 A04 
A05 

A05 A05 

  pauze In helft van het Atrium 
kant van Lokaal A01 

en A02 

In helft van het 
Atrium kant van 

Lokaal A04 en A05 

  12.30 - 14.30 A01 A02 A02 A04 
A05 

A05 A05 

 

Dinsdag  30 juni 
9.00 - 12.00 

A01 A02 A02 A04 
A05 

A05 A05 

  pauze In helft van het Atrium 
kant van Lokaal A01 

en A02 

In helft van het 
Atrium kant van 

Lokaal A04 en A05 

  12.30 maken toets 1 in eigen lokaal 

  13.30  maken toets 2 in eigen lokaal 

  14.30  opdrachten inleveren bij de docent 

 

Woensdag 1 juli 9.00 - 12.00 - - - - A05 - 

  11.00 maken toets in eigen lokaal 

  12.00 maken toets 2 in eigen lokaal en  
opdrachten inleveren 

 
 


