
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 29 juni 2021 

 
 
Geachte ouders en verzorgers,  
 
 
Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden.  
 
In deze brief vindt u de laatste informatie over de nog resterende weken van het schooljaar. 
Zoals gebruikelijk hebben we de belangrijkste data en een aantal wetenswaardigheden voor 
u op een rijtje gezet. Dat alles kunt u op de volgende bladzijden lezen.  
 
Schoolbenodigdheden 
Wat er nodig is aan schriften, gymkleding, laptop, schoolboeken vindt u op de site van de 
school. We vragen speciale aandacht voor de schoolboeken. Die hoeft u niet meer te 
bestellen. Hoe het precies werkt, leest u op de site. Alle informatie is hier te vinden: 
https://weredi.nl/over-weredi/schoolbenodigdheden  
 
Ouderspreekuur 
In de laatste schoolweek is er nog een ouderspreekuur op donderdag 22 juli 2021, van 
08:30-09:30 uur. U kunt zich daarvoor aanmelden via een mailtje aan de mentor of aan de 
teamleider. Let op! U heeft op dat moment nog geen rapport ontvangen (dat komt de dag 
erop) maar u kunt wel via Magister het rapport en de cijfers inzien. (Zie ook blz. 5.) 
 
Inleveren boeken 
Mag ik uw aandacht vragen voor het inleveren van de boeken op dinsdag 20 juli? Dat is echt 
de enige dag waarop dat inleveren bij de firma Iddink mogelijk is. Naderhand zult u de 
boeken op eigen kosten moeten versturen. 
 
Hoe de laatste weken gaan verlopen, kunt u op de volgende bladzijden lezen. Warm 
aanbevolen! Voor straks wensen we u alvast een prettige en ontspannen vakantie voor u en 
uw kinderen! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens alle medewerkers van havo/vwo, 
 
S.M. Hoogeboom,  
teamleider algemeen 
hg@sgweredi.nl  

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen uit 
Havo/Vwo klas 1, 2, 3, 4 en uit 5-vwo  

https://weredi.nl/over-weredi/schoolbenodigdheden
mailto:hg@sgweredi.nl
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Belangrijke data 
 
dinsdag 6 juli 2021 start toetsweek 2- en 3-gymnasium 
 
woensdag 7 juli 2021 start toetsweek klas 1-2-3 HV 
  start toetsweek klas 4-5 HV 
 
dinsdag 13 juli 2021 einde toetsweek klas 1-2-3 HV 
 
woensdag 14 juli 2021 einde toetsweek klas 4-5 HV 
  activiteitendag 1-2-3 HV 
 
donderdag 15 juli 2021 activiteitendag 4-5 HV 
  inhaaldag toetsweek 1-2-3 HV 
 
vrijdag 16 juli 2021 inhaaldag toetsweek 4-5 HV 
08:30 09:30 proefwerken inzien onderbouw 
 
maandag 19 juli 2021   
08:30 09:30 proefwerken inzien bovenbouw  
13:00 14:00 mentoren van leerjaar 1 bellen leerlingen die niet bevorderd  
  kunnen worden naar de afdeling van hun voorkeur 
dinsdag 20 juli 2021   
08:30 16:00 leerlingen van klas 1 (regulier) leveren hun kluissleutel in   
08:30 16:00 Leerlingen leveren boeken in bij Iddink (hal Brugklasgebouw) 
14:00 14:30 mentoren van leerjaar 4 en 5 bellen niet-bevorderden 
17:00 17:30 mentoren van leerjaar 2 bellen niet-bevorderden 
 
woensdag 21 juli 2021   
12:00 13:00 mentoren van leerjaar 3 bellen niet-bevorderden 
 
donderdag 22 juli 2021   
08:30 09:30 ouderspreekuur 
 
vrijdag 23 juli 2021  
10:00 10:30 Rapportuitreiking leerjaar 1                
10:00 10:30 Rapportuitreiking leerjaar 2   
10:30 11:00 Rapportuitreiking leerjaar 3 
11:00 11:30 Rapportuitreiking leerjaar 4 
11:30 12:00 Rapportuitreiking leerjaar 5 
 
maandag 26 juli 2021 Eerste vakantiedag 
 
donderdag 2 september 2021  
  Ouders ontvangen mail over start schooljaar 
  Leerlingen ontvangen mail over start schooljaar 
   
maandag 6 september 2021 eerste schooldag 
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Wat goed is om te weten 
 

Afwezigheid bij overgangsproefwerken 
❑ Met een geldige reden 
Als een onderbouwleerling door ziekte of om andere geldige redenen een overgangstoets 
niet kan maken, dan gaan we ervan uit, dat die toets op de inhaaldag wordt gemaakt. Een 
leerling uit de onderbouw hoeft de toets niet in te halen, als de docent dat inhalen voor het 
vaststellen van een verantwoord rapportcijfer niet nodig vindt.  
Daarom dient de leerling of diens ouder tijdig contact op te nemen met de teamleider, 
zodat er zo vroeg mogelijk duidelijkheid ontstaat over de toetsen die ingehaald moeten 
worden.  
Leerlingen uit de bovenbouw halen gemiste toetsen altijd in, in verband met het 
examenreglement (PTA). 
Wij vragen de ouders eventuele ziekmeldingen tijdig aan ons door te geven. 
❑ Afwezigheid zonder geldige reden 
Als een leerling zonder geldige reden bij een toets afwezig is: 
▪ wordt het werk beoordeeld met het cijfer "één" die meetelt voor het rapport  
▪ moet hij die toets alsnog op de inhaaldag meemaken, 
▪ moet hij op een door de teamleider aan te wijzen dag vóór het officiële begin van 

de vakantie aan een strafopdracht werken. 
 

Toetscijfers, cijfers schoolexamen 
De toetsen van de toetsweek worden om organisatorische redenen niet aan de leerlingen 
teruggegeven; ze kunnen uiteraard wel ingezien worden. De cijfers van de toetsen uit de 
toetsweek worden zoals gebruikelijk via Magister aan de leerlingen bekendgemaakt. 
Wanneer een leerling behoefte heeft aan nadere uitleg, kan hij proefwerken of 
schoolexamens inzien. De klassen zijn daarvoor in twee groepen verdeeld:  
onderbouw: vrijdag 16 juli 2021 van 8:30 tot 9:30 uur   
bovenbouw: maandag 19 juli 2021 van 8:30 tot 9:30 uur .  
 

Herexamens, taken en studieadviezen 
❑ Herexamens 
In de bovenbouw kunnen herexamens overwogen worden als de leerling op een afdeling 
dreigt vast te lopen. 
Als een leerling een herexamen krijgt, wordt de beslissing over de bevordering uitgesteld tot 
de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Herexamens worden tijdens de 
overgangsvergadering opgelegd. Daarbij wordt schriftelijk vastgelegd welk cijfer minimaal 
moet worden gehaald om tot bevordering te kunnen besluiten. 
Het afleggen van herexamens is voor alle leerlingen vastgesteld op maandag 6 september  
2021 van 11.00 tot 13.00 uur. 
 
❑ Taken 
Taken worden gegeven aan leerlingen die zich in het laatste gedeelte van het schooljaar 
hebben onttrokken aan bepaalde opdrachten, niet behorend tot het schoolexamen, zoals 
het maken en inleveren van een werkstuk of scriptie. 
De taak, bestaande uit het alsnog (af)maken van het werkstuk, de scriptie en dergelijke, 
moet in de tijd tussen de laatste dag van de toetsweek en het officiële begin van de vakantie 
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worden gemaakt. Dat hoeft niet altijd per se op school te gebeuren. Voor opdrachten uit het 
schoolexamen geldt het PTA. 
 
❑ Studieadviezen 
Studieadviezen zijn opdrachten die het een leerling mogelijk maken op gerichte wijze tijdens 
de vakantie aan het verkleinen of wegwerken van een achterstand te werken. 
Leerlingen die aan een studieadvies gevolg geven, mogen erop rekenen dat de docent na de 
vakantie bereid is met hen over de opdracht te spreken. Aangezien er geen enkele garantie 
is dat de leerling na de vakantie weer les krijgt van dezelfde docent, wordt van de leerlingen 
verwacht dat zij zelf desgewenst het initiatief nemen om tot een dergelijk gesprek te komen. 
 

Niet bevorderd worden 
Leerlingen die niet of niet naar de afdeling van hun voorkeur bevorderd kunnen worden, 
worden opgebeld door hun mentor op deze momenten:  

• maandag 19 juli (van 13:00-14:00 uur) klas 1,  

• dinsdag 20 juli (van 14:00-14:30 uur) klas 4 en 5,  

• dinsdag 20 juli (van 17-00-17:30 uur) klas 2,  

• woensdag 21 juli (van 12:00-13:00 uur) klas 3.  
 

Ouderspreekuur 
Op donderdag 22 juli 2021 is er een ouderspreekuur van 08:30-09:30 uur. U heeft dan 
inmiddels contact gehad met de mentor van uw zoon/dochter, als hij/zij niet (of niet naar de 
voorkeursafdeling) bevorderd kon worden. U hebt de cijfers en het rapport via Magister 
kunnen inzien. Voor het spreekuur dient u zich aan te melden, uiterlijk voor 08:30 uur ’s 
ochtends, via een mailtje aan de mentor of de teamleider. Dit zijn hun mailadressen: 

Mw. K. Janssen-Knabben, klas 1 havo/vwo:  jnk@sgweredi.nl  
Mw. Y. Vercoulen, havo 2/3: vrc@sgweredi.nl  
Dhr. I. van der Heijden, vwo 2/3: hed@sgweredi.nl  
Dhr. G. Mollen, havo 4/5: mll@sgweredi.nl  
Dhr. V. van Groenendael, vwo 4/5/6 : grn@sgweredi.nl  

 

Bezwaar 
Een leerling kan tegen de uitspraak van de vergadering bezwaar maken bij de rector. Dit 
moet uiterlijk binnen 1 werkweek nadat de leerling de beslissing heeft vernomen. Een 
bezwaar moet dus uiterlijk woensdag 28 juli 2021 bij de rector binnen zijn. 
 

Proclamatie (= rapportuitreiking) 
De mentoren reiken op de laatste schooldag, vrijdag 23 juli 2021, het rapport uit aan hun 
leerlingen. De schooldag is verplicht en we rekenen dus op ieders aanwezigheid. 
 

Afmelding van schoolverlaters 
Voor een goede voorbereiding van het volgende schooljaar is het noodzakelijk dat wij 
uiterlijk op vrijdag 23 juli 2021 weten hoeveel leerlingen er voor het schooljaar 2021-2022 
zijn ingeschreven. Daarom:  
❑ moeten leerlingen die Were Di gaan verlaten uiterlijk op 23 juli aanstaande, om 12.00 

uur, schriftelijk bij de administratie zijn afgemeld. (U kunt een formulier downloaden 
van de schoolsite, via deze link.  

mailto:jnk@sgweredi.nl
mailto:vrc@sgweredi.nl
mailto:hed@sgweredi.nl
mailto:mll@sgweredi.nl
mailto:grn@sgweredi.nl
https://weredi.nl/upload/files/20210611-formulier-UITSCHRIJVING.pdf
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❑ moeten leerlingen die nog in onzekerheid verkeren over plaatsing bij een andere school, 
dit eveneens uiterlijk 23 juli aanstaande om 12.00 uur doorgeven aan de administratie.  
 

Lokalen spreekuur donderdag 22 juli, 08:30-09:30 uur 

klas  mentor afkorting Lokaal  

1n   Dhr. R. Janssen en mw. J. Kusters-Joosten JSN, KTR O.1.05 

1p  Mw. A. Beuting en mw. S. Ntwari BTG, NTW O.1.11 

1q  Dhr. B. van Empel EMP O.1.13 

1r  Mw. M. de Wal en mw. Z. Kerkhofs DWL, KRF O.1.20 

1s  Mw. S. Denissen en mw. N. Geernaert DNS, GRT O.1.14 

ha2a  Dhr. M. Theuniszen THN H.0.11 

ha2b  Mw. A. Scheper SCA H.0.12 

ha2c  Mw. V. van Deun en mw. A. Lemmen DEN/LEM H.1.01 

ha2d  Mw. F. van Diepen en mw. C. de Koster DPN/KST H.1.03 

at2e   Mw. L. Kuijpers en mw. I. Schuivens KUP/SCV H.1.09 

at2f  Mw. F. Gotink-van Melis en mw. C. Vromans GTN/VRN H.1.11 

at2g  Dhr. P. Goderie en mw. Y. de Wilde GDR/WLD H.1.13 

gy2h  Mw. S. van den Eijnde EJN H.1.17 

ha3a  Dhr. B. Buiter BTR H.1.19 

ha3b  Mw. M. Deiman DEI H.1.21 

ha3c  Dhr. P. Vos VOP H.1.23 

ha3d  Dhr. H. van Muijden MDN H.1.02 

at3e  MW. M. Hageman en mw. G. van der Linden HGM/LIN H.1.04 

at3f   Dhr. J. Govers en dhr. J. Hoek GVS/HOK H.1.06 

gy3g  Mw. S. Hoogenboom en mw. M. Kesselring  HOG/KSS H.1.08 

ha4  Dhr. J. van Beek BEE H.1.10 

ha4  Dhr. M. van Dongen DNG H.2.01 

ha4  Mw. H. Don DON H.2.03 

ha4  Dhr. M. Gielen GLM H.2.05 

ha4  Dhr. E. van den Hurk HUR H.2.07 

ha4   Mw. S. Köllner KLL H.2.09 

ha4  Mw. C. Corpuz CRP H.2.13 

ha4  Mw. M. Munneke MNK H.2.15 

ha4  Dhr. F. van Otten OTT H.2.17 

vw4  Dhr. J. Hakkens HAK H.2.19 

vw4  Dhr. H. Wegter WGT H.0.01 

vw4  Dhr. M. van Hoof HOO H.2.25 

vwo-5  Mw. I. De Graaf GRA H.2.27 

vwo-5  Dhr. J. Smolders SMD H.2.06 

vwo-5  Mw. I. van de Ven VEN H.2.08 

vwo-5  Mw. H. Verhagen VHG H.2.12 

vwo-5  Mw. B. Verbruggen  VRB H.2.18 

 


