
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Betreft:  Afspraken en planning einde schooljaar 
 
Valkenswaard, 1 juli 2022 
 
 
 
 
Beste leerling van vmbo-gt leerjaar 2 en 3,  
 
 
 
Nog even, en het is vakantie. Wij zien ernaar uit en jullie vast ook! 
 
Voordat het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Op de volgende 
bladzijden kun je lezen hoe de laatste schoolweken geregeld zijn. Bekijk goed wanneer je 
op school moet zijn voor de verschillende activiteiten.  
Met vragen kun je natuurlijk altijd bij je mentor terecht. 
 
We wensen iedereen veel succes bij de afronding van dit schooljaar en voor straks alvast 
een fijne zomervakantie. 
 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
D. (Daan) Hogevonder 
Namens de teamleiders vmbo bk en gt 
hgv@sgweredi.nl 
  

Aan de leerlingen in vmbo-gt leerjaar 2 en 3  
en ouders in de cc. 

mailto:hgv@sgweredi.nl


  
 
 
 
 

 

 
BELANGRIJKE DATA 
 
 
Voor alle leerlingen: 
 
 
4 juli t/m 8 juli  Toetsweek GT3, zie rooster in Magister 
Woensdag 6 juli Lesuitval vanaf 14.15 uur voor alle leerlingen i.v.m. personeelsdag 
 
11 juli t/m 15 juli  - Projecten BK2, zie rooster Magister.  

   Op vrijdag passen overals leerlingen met profiel techniek. 
 - Toetsweek BK3, zie rooster Magister 
 - Toetsweek GT2, zie rooster Magister 

    - GT3 op meerdaagse reis. Thuisblijvers met eigen programma, zie Magister 
 
Maandag 18 juli Inhalen/herkansen van de rekentoets en/of maatschappijleer voor GT3 
   Start om 09.00 uur, dit is op afspraak met je docent. 
 
Dinsdag 19 juli  Boeken inleveren in het brugklasgebouw. 
   Je hebt hiervoor een uitnodiging gekregen van Iddink. 
 
Donderdag 21 juli Spreekuur voor ouders van niet-bevorderde leerlingen om 08.30 uur 
   
 
Vrijdag 22 juli  Ophalen rapport, zie tijdstippen en lokalen schema verderop in deze brief. 
   10.15 uur, kennismaking nieuwe klassen BK leerjaar 2 en 3 
 
 
1 september  Leerlingen ontvangen een brief over de start van het schooljaar.  
 
Dinsdag 6 september Eerste schooldag schooljaar 2022/2023 
 
 
 
    



  
 
 
 
 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 
 
Moet je een proefwerk inhalen als je ziek bent geweest?  
Dat hangt ervan af.  
In principe moet je het proefwerk inhalen. Behalve als je docent of de teamleider het niet nodig 
vindt. Je ouders moeten je wel officieel ziek hebben gemeld! 
Je moet de toets altijd inhalen als die toets in het PTA staat. 
 
Hoe krijg je de cijfers van de proefwerkweek te horen? 
Via Magister. 
 
Moet je naar school bellen om te horen of je over bent? 
Nee. Iedereen die niet bevorderd is, wordt gebeld door de mentor. Op dinsdag 19 juni bellen 
we je aan het einde van de middag (rond 16.00 uur) 
 
Hoe lang duurt de vakantie? 
Zes weken. We beginnen 5 september weer. 
 
Kan ik mijn boeken op een andere dag inleveren? 
Nee, dat kan niet. Je moet je boeken echt op dinsdag 19 juli bij Iddink inleveren. Als je dat niet 
doet, moet je de verzending zelf betalen. 
 
Wanneer krijgen we het rapport? 
Dat staat in het schema op de volgende bladzijde. 
 
Moet ik het rapport per se komen ophalen, die vrijdag?  
Vrijdag 22 juli is een gewone schooldag en dus verplicht. We rekenen erop dat je komt. Er 
worden geen rapporten opgestuurd.  
 
 
 
  



  
 
 
 
 

 

Lokalen rapportuitreiking  
 
Vrijdag 22 juli 
2022   

   
9.00-9.30u GT  

klas mentor lokaal 

gt2j BE b209 

gt2k ESS b205 

gt2l SCP b204 

gt2m VEL b206 

gt3a ROJ, MTZ b208 

gt3b VRM, MRS b214 

gt3c BNN, BRR b216a 

gt3d MAS, SCE b218 

gt3e BTL, TLB b220 

   
9.45-10.15u BK  

klas mentor lokaal 

bb2a GSL b111 

bb2b LJK b109 

bb2c SK b107 

bb3a MNS b003 

bb3b SVL b121 

bb3c DSN b117 

kb2g SCR b209 

kb2h HOF b205 

kb3d LWS b204 

kb3e HFF b206 

kb3f VLK b208 

kb3g MRN b214 

kbk2d DJK b013 

kbk2e BLH b011 

kbk2f VHV b105 

 


