
(v) Houdt rekening met de toetslengte op dagen met een verkort rooster.
(*) Wijziging t.o.v. het jaarproefwerkrooster.
(**) Docent kiest één van de aangegeven data.

periode (wk 41 t/m 5) 1a 1b 1c 1d 1e 1f 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 3d 3e 3f
week 41 ma 7-10 - -

di 8-10 - -

wo 9-10 - -

do 10-10 - -

vr 11-10 - -

week 42 ma 14-10 - en -

di 15-10 - na -

wo 16-10 - en en en en en en na en na en en -

do 17-10 - na na -

vr 18-10 - en -

week 43 ma 21-10
di 22-10
wo 23-10 Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

do 24-10
vr 25-10

week 44 ma 28-10 - -

di 29-10 CBO - -

wo 30-10 - bi bi -

do 31-10 fa fa fa fa fa - bi bi wi wi -

vr 1-11 - bi bi wi wi wi -

week 45 ma 4-11 la la la la la - na ne ak gr ne -

di 5-11 wi en en en en - fa fa na na fa fa ak ak ne -

wo 6-11 wi wi wi - na fa fa na na gr ne ak -

do 7-11 lesvrij - lesvrij lesvrij -

vr 8-11 en wi - gr gr ak gr -

week 46 ma 11-11 ocht ocht mid mid - la la la la bi* bi* bi* -

di 12-11 ne - la la bi* fa* bi* -

wo 13-11 ne ne ne ne - wi fa* fa* -

do 14-11 LO-toernooi v.a. 13.00 - wi wi wi wi bi/fa bi* fa fa fa -

vr 15-11 LO-toernooi v.a. 13.00 - wi bi* bi* bi* -

week 47 ma 18-11 - ak ak ak la la la la la -

di 19-11 - EHBO -

wo 20-11 - ec ec ec ec ec -

do 21-11 ak ak ak ak ak - ak ak ne -

vr 22-11 - ak -

week 48 ma 25-11 - -

di 26-11 - gr -

wo 27-11 - gr gr gr gr gr -

do 28-11 - -

vr 29-11 - -

week 49 ma 2-12 - -

di 3-12 - -

wo 4-12 - -

do 5-12 Geen toetsen - Geen toetsen Geen toetsen -

vr 6-12 - -
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week 50 ma 9-12 bi - na na -

di 10-12 bi bi bi - na -

wo 11-12 bi - en en en en en en -

do 12-12 fa fa fa fa fa - na na -

R1 vr 13-12 - -

week 51 ma 16-12 en - la la la la -

di 17-12 en en en en - la la -

wo 18-12 - en en en en -

do 19-12 - en -

vr 20-12 - -

week 52 ma 23-12
di 24-12
wo 25-12 Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

do 26-12
vr 27-12

week 1 ma 30-12
di 31-12
wo 1-1 Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

do 2-1
vr 3-1

week 2 ma 6-1 - -

di 7-1 - fa fa fa fa -

wo 8-1 - bi fa bi -

do 9-1 - fa bi bi gr -

vr 10-1 - bi bi gr gr gr gr -

week 3 ma 13-1 la la la la la - na -

di 14-1 - na na na na na -

wo 15-1 - fa fa fa -

do 16-1 - fa fa -

vr 17-1 - -

week 4 ma 20-1 - -

di 21-1 - gr -

wo 22-1 - gr gr gr gr gr -

do 23-1 - -

vr 24-1 lesvrij - lesvrij lesvrij -

week 5 ma 27-1 - la la la la la -

di 28-1 - bi -

wo 29-1 - o.v.b. nieuwe roosters -

do 30-1 ak ak ak ak ak - bi bi -

vr 31-1 - bi bi -
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periode (wk 41 t/m 5) K L A S   4 K L A S   5
week 41 ma 7-10

di 8-10
wo 9-10
do 10-10
vr 11-10

week 42 ma 14-10 ak.(alle clusters), bi.overig

di 15-10 sk.4(DYK)

wo 16-10 sk.overig

do 17-10 bi.5(GAH)

vr 18-10
week 43 ma 21-10

di 22-10
wo 23-10 Herfstvakantie Herfstvakantie

do 24-10
vr 25-10

week 44 ma 28-10
di 29-10
wo 30-10 na.2(BMS), wiA.(alle clusters) wiB.(alle clusters)

do 31-10 la.(overig), na.4(KOL)

vr 1-11 la.7(BER), na.5(BMS), wiA.(alle clusters)

week 45 ma 4-11 AK excursie fa.(LAK)

di 5-11 en.A(PRI), en.CD(LIE)

wo 6-11 en.(overig) fa.(DEV)

do 7-11 lesvrij lesvrij

vr 8-11 na.(overig)

week 46 ma 11-11 bi.9(FRA) na.7(KOL)

di 12-11 bi.(overig) en.(alle klassen)

wo 13-11 ak.(alle clusters), wiB.(alle clusters) gr.(alle clusters)

do 14-11 gr.(alle clusters)

vr 15-11
week 47 ma 18-11 fa.A(BRK), ne.(alle clusters) la.2(HOV)

di 19-11 fa.(overig)  

wo 20-11 KU excursie (13.20)

do 21-11
vr 22-11 Wiskunde B-dag (08.30 - 16.00 uur)

week 48 ma 25-11 ak.(alle clusters)

di 26-11 ec.(overig)

wo 27-11 ec.4(LAA), ku.4(LON) wi.A(alle clusters)

do 28-11 Cultuur GR+LA** ku.7(LON)

vr 29-11 Cultuur GR+LA**

week 49 ma 2-12
di 3-12 sk.4(DYK)

wo 4-12 sk.(overig)

do 5-12 Geen toetsen Geen toetsen

vr 6-12
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week 50 ma 9-12
di 10-12 Schoolexamen periode 1

wo 11-12 mu.5(BAI) |

do 12-12 |

R1 vr 13-12 |

week 51 ma 16-12 |

di 17-12 |

wo 18-12 na.(overig) |

do 19-12 na.4(KOL) |

vr 20-12 Schoolexamen periode 1

week 52 ma 23-12
di 24-12
wo 25-12 Kerstvakantie Kerstvakantie

do 26-12
vr 27-12

week 1 ma 30-12
di 31-12
wo 1-1 Kerstvakantie Kerstvakantie

do 2-1
vr 3-1

week 2 ma 6-1
di 7-1
wo 8-1
do 9-1
vr 10-1

week 3 ma 13-1 la.1(PAR)

di 14-1 la.(overig)

wo 15-1 RVG.5

do 16-1 bi.4(HAB)

vr 17-1 bi.(overig)

week 4 ma 20-1 fa.A(BRK)

di 21-1 fa.(overig) ne.(overig)

wo 22-1
do 23-1 gr.(alle clusters) ne.D(BEU)

vr 24-1 lesvrij lesvrij

week 5 ma 27-1
di 28-1
wo 29-1 wiA.(alle clusters)

do 30-1
vr 31-1

(v)Houdt rekening met de toetslengte op dagen met een verkort rooster.
(*)Wijziging t.o.v. het jaarproefwerkrooster.
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