AGENDA CURSUS 2021 – 2022
AUGUSTUS 2021
dinsdag 24 augustus
start cursus
kennismaking, ophalen roosters en inleveren ondertekende
gebruikersovereenkomst schoolboeken:
- 10.00 uur: klas 1
- 10.30 uur: klas 2
- 11.00 uur: klas 3
- 11.30 uur: klas 4
dinsdag 24 augustus tot en met vrijdag 27 augustus
excursie Ameland, klas 4
maandag 30 augustus tot en met woensdag 1 september
introductiekamp klas 1

SEPTEMBER 2021
donderdag 2 september
Poldersport, klas 2 en 3
dinsdag 7 september
studiedag docenten
maandag 13 september
start huiswerkklas en i-uren
maandag 27 september
19.30 uur: algemene ouderavond, klas 1
dinsdag 28 september
19.30 uur: algemene ouderavond, klas 2
woensdag 29 september
19.30 uur: algemene ouderavond, klas 3
donderdag 30 september
19.30 uur: algemene ouderavond, klas 4

OKTOBER 2021
vrijdag 1 oktober
nationale ouderendag
maandag 11 tot en met vrijdag 15 oktober
afname Diatoets klas 1
maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober
herfstvakantie
donderdag 28 oktober tot en met woensdag 3 november
tentamens, klas 4

NOVEMBER 2021
medio november
oriëntatietrajecten Nova College, klas 4 – data volgen nog
maandag 15 tot en met donderdag 18 november
10-minutengesprekken (met mentor), waarbij uitgifte rapport periode 1
vrijdag 19 november
13.15 uur: herkansing PTA 1, klas 4
vrijdag 26 november
studiedag docenten

DECEMBER 2021
vrijdag 3 december
Sinterklaasviering
maandag 6 december tot en met donderdag 24 december
bezoek basisscholen
woensdag 8 december en woensdag 15 december
14.00 - 16.30 uur: open lesmiddag
donderdag 23 december
20.00 – 23.00 uur: kerstgala

vrijdag 24 december
10.00 – 12.00 uur: kerstviering / beachrun
maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022
kerstvakantie

JANUARI 2022
tot en met vrijdag 7 januari 2022
kerstvakantie
woensdag 12 januari 2022
19.30-21.00 mbo-markt klas 3
vrijdag 14 januari
skireis (onder voorbehoud)
woensdag 19 januari
14.00 – 16.00 uur open lesmiddag
woensdag 19 januari tot en met dinsdag 25 januari
repetitie- en tentamenweek klas 1 t/m 4
dinsdag 25 januari
19.00 – 21.00 uur: Open Avond Wim Gertenbach College
donderdag 27 januari
15.00 – 17.00 uur: Choice loopbaanoriëntatie, klas 2

FEBRUARI 2022
zaterdag 5 februari
Sterfdag Wim Gertenbach (1943)
maandag 7 februari en dinsdag 8 februari
uitgifte rapport periode 2, met uitnodiging ouderspreekavond
maandag 7 tot en met 11 februari
uitgifte PTA-cijferoverzicht aan ouders klas 4
vrijdag 11 februari
13.15 uur: herkansing PTA 2, klas 4

maandag 14 februari
Schaatsen, klas 1 t/m 4 (onder voorbehoud)
dinsdag 15 februari
10-minutengesprekken (met vakdocenten) periode 2
maandag 21 februari tot en met vrijdag 25 februari
voorjaarsvakantie

MAART 2022
maandag 7 maart
uiterste inschrijfdatum leerlingen brugklas, aanmelden via de
website
dinsdag 8 maart
examentraining in de gymzaal, klas 4
woensdag 16 maart
studiedag docenten
donderdag 24 maart tot en met woensdag 30 maart
tentamenweek klas 4
maandag 28 maart tot en met vrijdag 1 april
afname Diatoets klas 1, 2 en 3
dinsdag 29 maart
verkeersmarkt klas 3
donderdag 31 maart
sportdag - onderbouw en bovenbouw apart

APRIL 2022
woensdag 6 april
speeddaten beroepsoriëntatie, klas 3
maandag 11 tot en met vrijdag 15 april
10-minutengesprekken (met mentor), waarbij uitgifte rapport periode 3
vrijdag 15 april
13.15 uur: herkansingen PTA 3, klas 4

maandag 18 april
tweede paasdag
woensdag 20 april
uitgifte akkoordverklaringen schoolexamencijfers aan ouders, klas 4
donderdag 21 april
inname ondertekende akkoordverklaringen schoolexamencijfers,
klas 4
vrijdag 22 april
sportdag klas 4
donderdag 21 april
sportdag, klas 1 tot en met 4
maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei
meivakantie (incl. Koningsdag)

MEI 2022
tot en met vrijdag 6 mei
meivakantie
donderdag 12 mei
13.30 – 15.30 uur: CSE* 1e tijdvak biologie, klas 4
vrijdag 13 mei
9.00 – 11.00 uur: CSE* 1e tijdvak geschiedenis, klas 4
13.30 – 15.30 uur: CSE* 1e tijdvak Frans, klas 4
maandag 16 mei
13.30 – 15.30 uur: CSE* 1e tijdvak Nederlands, klas 4
dinsdag 17 mei
9.00 – 11.00: CSE* 1e tijdvak Duits, klas 4
13.30 – 15.30 uur: CSE* 1e tijdvak wiskunde, klas 4
dinsdag 17 mei tot en met vrijdag 20 mei
stageweek, klas 3
woensdag 18 mei
9.00 – 11.00 uur: CSE* 1e tijdvak aardrijkskunde, klas 4
13.30 – 15.30 uur: CSE* 1e tijdvak Engels, klas 4

donderdag 19 mei
13.30 – 15.30 uur: CSE* 1e tijdvak natuurkunde, klas 4
vrijdag 20 mei
13.30 – 15.30 uur: CSE* 1e tijdvak economie, klas 4
maandag 23 mei
13.30 – 15.30 uur: CSE* 1e tijdvak scheikunde, klas 4
dinsdag 24 mei
inname schoolboeken en laptops, klas 4
donderdag 26 mei tot en met vrijdag 27 mei
hemelvaartvakantie
dinsdag 31 mei
studiedag docenten

JUNI 2022
maandag 6 juni
tweede pinksterdag
dinsdag 7 juni
studiedag docenten
donderdag 9 juni
Uitslag CSE* 1e tijdvak, klas 4
aanmelden CSE* 2e tijdvak bij de administratie, klas 4
dinsdag 14 juni
voorlichtingsavond nieuwe brugklasleerlingen voor 2022-2023
donderdag 16 juni
studiedag docenten
vrijdag 17 juni
deadline afronden PTA inclusief handelingsdelen, klas 3
maandag 13 tot en met woensdag 22 juni
CSE* 2e tijdvak (herexamens)
vrijdag 24 juni
herkansingen PTA, klas 3

donderdag 30 juni tot en met woensdag 6 juli
repetitieweek klas 1, 2 en 3

JULI 2022
tot en met woensdag 6 juli
repetitieweek klas 1, 2 en 3
vrijdag 1 juli
uitslag CSE* 2e tijdvak klas 4
dinsdag 5 juli
20.00 uur diploma-uitreiking
dinsdag 5 juli t/m vrijdag 8 juli
uitslag CSE* 3e tijdvak klas 4
donderdag 7 juli
sportdag
vrijdag 8 juli
inhaaldag proefwerkweek klas 1, 2, 3
9.00 – 13.00 uur: inleveren schoolboeken
maandag 11 juli
overgangsvergadering
dinsdag 12 juli
8.00 – 10.00: doublantenspreekuur
woensdag 13 juli
klassenuitje klas 1, 2 en 3
donderdag 14 juli
uitslag CSE* 3e tijdvak klas 4
promotie, uitgifte eindrapport
maandag 18 juli tot en met vrijdag 26 augustus
zomervakantie
maandag 29 augustus
start cursusjaar 2022 - 2023
* CSE: Centraal Schriftelijk Eindexamen

Wijzigingen voorbehouden.

