
scholengemeenschap voor vmbo / havo / atheneum / gymnasium

Op maandag 6 september 2021 begint het schooljaar 2021-2022.
Wist u dat onze Kalender op de site weredi.nl alle gegevens voor het komende schooljaar bevat?

Bijzondere dagen Studiedag personeel, leerlingen zijn vrij: 12 oktober 2021 en 8 maart 2022
 Studiemiddag, leerlingen vrij vanaf 12:10 uur  18 januari 2022 en 14 juni 2022
 Open Dag 29 januari 2022
 Schoolexamenweken (havo-5 en vwo-6) 13 oktober t/m 20 oktober 2021
  16 december t/m 23 december 2021
  9 maart t/m 16 maart 2022
 Start Centraal Examen 12 mei 2022
 Uitslag examen 15 juni 2022

Vakanties 2021 – 2022 Herfstvakantie 25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021
 Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
 Voorjaarsvakantie 25 februari 2022 t/m 4 maart 2022
 Tweede Paasdag 18 april 2022
 Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022
 Hemelvaart  26 mei 2022 en 27 mei 2022
 Tweede Pinksterdag  6 juni 2022
 Zomervakantie  25 juli 2022 t/m 2 september 2022
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Gelukkig.
Een bijzonder schooljaar loopt ten einde … 

Een welverdiende vakantie begint … 

En daarna maken we ons op voor een nieuw 
schooljaar.

Hoe we dat nieuwe schooljaar beginnen, weten we 
nog niet. Dat hangt ook van omstandig    heden af die 
we niet in de hand hebben. Daarom sturen we op 
donderdag 2 september aan alle leerlingen en aan 
hun ouders een mailtje met informatie over de start 
van het schooljaar. Daarin staat dus op welke dag en 
hoe laat een leerling op school moet zijn.

In het nieuwe schooljaar zal de schoolleiding iets 
anders samengesteld zijn. De namen en contact-
gegevens kunt u in deze uitgave lezen.

Een heel prettige vakantie gewenst en graag tot 
ziens in september, in goede gezondheid!

Toine Hurkx
conrector
hrx@sgweredi.nl

Edward de Gier 
rector
gir@sgweredi.nl 

Cynthia Veerman-Volten
conrector
vm@sgweredi.nl 

Sietse Hoogeboom
teamleider algemeen
hg@sgweredi.nl
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Daan Vellinga
teamleider leerjaar 1 vmbo
vll@sgweredi.nl

Karin Janssen-Knabben
teamleider leerjaar 1 havo/vwo
jnk@sgweredi.nl

Paul Verzellenberg
teamleider leerjaar 3 en 4 Were Di Drie 
(natuurlijk leren)
vrz@sgweredi.nl

Michiel van Dooren
teamleider leerjaar 1 en 2 Were Di Drie 
(natuurlijk leren)
drn@sgweredi.nl

Daan Hogevonder
teamleider leerjaar 2, 3 en 4 gemengd- 
theoretische leerweg
hgv@sgweredi.nl

Pearl van Gils
teamleider leerjaar 2, 3 en 4 basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg
gls@sgweredi.nl 

Jacq de Clerck
teamleider leerjaar 2, 3 en 4 basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg
clr@sgweredi.nl

Ivo van der Heijden
teamleider leerjaar 2 en 3 atheneum en 
gymnasium
hed@sgweredi.nl

Yvonne Vercoulen
teamleider leerjaar 2 en 3 havo
vrc@sgweredi.nl

Vincent van Groenendael
teamleider leerjaar 4, 5 en 6 vwo
grn@sgweredi.nl

Guido Mollen
teamleider leerjaar 4 en 5 havo
mll@sgweredi.nl

Brugklas Were Di Drie Vmbo GT klas 2, 3 en 4 Vmbo BK klas 2, 3 en 4 Havo/Vwo onderbouw Havo/Vwo bovenbouw
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