
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 1 juli 2022 

 
 
 
 
Beste leerlingen, 
 
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. Wil je dat eens goed 
bekijken? 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. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
S.M. (Sietse) Hoogeboom, 
teamleider algemeen  
hg@sgweredi.nl  

 
 
Belangrijke data ............................................................................................................................. 2 

Veelgestelde vragen ...................................................................................................................... 3 

Lokalen inzage proefwerken ........................................................................................................ 4 

Lokalen proclamatie ...................................................................................................................... 5 

 
  

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

mailto:hg@sgweredi.nl


  
 
 
 
 
 

2 

 

Belangrijke data 
 
woensdag 6 juli 2022 Lessen eindigen om 14:15 uur  
 
donderdag 7 juli 2022 start toetsweek klas 1-2-3 HV 
  start toetsweek klas 4-5 HV 
 
donderdag 14 juli 2022 einde toetsweek klas 1-2-3 HV 
08:30 12:30 inhaaldag toetsweek klas 2 
13:00 15:30 inhaaldag klas 3 
10:00 12:00 examenuitslag derde tijdvak 
 
vrijdag 15 juli 2022 einde toetsweek klas 4-5 HV 
10:00 16:00 inhaaldag toetsweek klas 4 en 5   
04:00  Parijsreis klas 3HV 
19:00 23:00 Eindfeest in de Sporthal 
 
maandag 18 juli 2022 
08:30 09:30 laatste inhaalmogelijkheid klas 3 
08:30 09:30 proefwerken inzien bovenbouw 
09:30 10:30 proefwerken inzien onderbouw 
16:00 17:00 mentoren van leerjaar 1 bellen leerlingen die niet bevorderd  
  kunnen worden naar de afdeling van hun voorkeur 
 
dinsdag 19 juli 2022   
08:30 16:00 leerlingen van klas 1 (regulier) leveren hun kluissleutel in   
08:30 16:00 leerlingen leveren boeken in bij Iddink in het Brugklasgebouw 
16:00 17:00 mentoren van leerjaar 4 en 5 bellen niet-bevorderden 
18:00 19:00 mentoren van leerjaar 2-vwo en 3-vwo bellen niet-bevorderden 
 
woensdag 20 juli 2022   
13:00 14:00 mentoren van 2-havo en 3-havo bellen niet-bevorderden 
 
donderdag 21 juli 2022   
08:30 09:30 spreekuur voor ouders van niet-bevorderde leerlingen 
 
vrijdag 22 juli 2022  
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 25 juli 2022 Eerste vakantiedag 
 
donderdag 1 september 2022  
  Leerlingen ontvangen mail over start schooljaar 
   
maandag 5 september 2022 Eerste schooldag 
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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 (klas 4 en 5) 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  

• maandag 18 juli (van 16:00-17:00 uur) klas 1,  

• dinsdag 19 juli (van 16:00-17:00 uur) klas 4 en 5,  

• dinsdag 19 juli (van 18:00-19:00 uur) klas 2-vwo en 3-vwo,  

• woensdag 20 juli (van 13:00-14:00 uur) klas 2-havo en 3-havo 
We bellen trouwens ook iedereen die niet naar de afdeling bevorderd wordt waar hij of zij 
naar toe wilde. (Dat speelt het meest voor leerlingen van klas 1 en van klas 3.) 
 
Wanneer kun je je proefwerken inzien? 
onderbouw: maandag 18 juli van 9:30 tot 10:30 uur   
bovenbouw: maandag 18 juli van 8:30 tot 9:30 uur   
Zie voor de lokalen het schema op de volgende bladzijde. 
 
Kan je ook voorwaardelijk overgaan? 
Nee, dat kan niet. Je bent over, of niet. Wel kan de beslissing uitgesteld worden omdat je 
een herexamen hebt gekregen. Dat geldt alleen voor de bovenbouw.  
 
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? 
De proclamatie van Havo/Vwo is op vrijdag 22 juli.  
Dit zijn de tijden:  
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 
In welk lokaal je moet zijn, staat op een 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.  
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Wij gaan in de vakantie verhuizen! Doei!? 
Kom je dan niet meer naar Were Di? Dan moeten je ouders je officieel afmelden. Dat kan 
nog tot vrijdag 22 juli 12:00 uur. Help je ouders ☺ s.v.p. met het downloaden van het 
noodzakelijke formulier via  https://weredi.nl/upload/files/20210611-formulier-
UITSCHRIJVING.pdf  
 
 

Lokalen inzage proefwerken  
maandag 18 juli 9:30-10:30 uur (onderbouw: klas 1-2-3) 

maandag 18 juli 8:30-9:30 uur (bovenbouw) 

klassieke talen: lokaal H.1.09 

Nederlands: lokaal H.2.15 

Frans: lokaal H.1.17 

Spaans: lokaal H.1.19 

Duits: lokaal H.1.09 

Engels: lokaal H.2.03 

aardrijkskunde: lokaal H.2.09 

geschiedenis: lokaal H.1.21 

economie: lokaal H.2.21 

bedrijfseconomie: lokaal H.2.23 

wiskunde/rekenen: lokaal H.1.02 

natuurkunde/science: lokaal H.1.10 

scheikunde: lokaal H.2.18 

biologie: lokaal H.1.06 

informatica: lokaal H.2.06 

levensbeschouwing en filosofie:  lokaal H.1.01 

maatschappijleer: lokaal H.2.01 

wetenschapsoriëntatie lokaal H.2.15 

kunst beeldend 2d lokaal H.0.09 

kunst beeldend 3d lokaal H.0.03 

muziek: lokaal H.0.11 

  

https://weredi.nl/upload/files/20210611-formulier-UITSCHRIJVING.pdf
https://weredi.nl/upload/files/20210611-formulier-UITSCHRIJVING.pdf
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Lokalen proclamatie  
 
 

klas  tijdstip mentor(en) proclamatie 

hv1p  10:00-10:30 TNN O.0.06 

hv1q  10:00-10:30 KTR/KRF O.0.03 

hv1r  
10:00-10:30 JSN/GFR O.3.02 

hv1s  
10:00-10:30 BTG/NTW O.3.04 

at1t  
10:00-10:30 GRT O.0.05 

at1u  
10:00-10:30 DNS O.0.09 

gy1v  
10:00-10:30 DWL H.O.12 

ha2a  
10:00-10:30 EMP H.1.01 

ha2b  
10:00-10:30 HRT/KST H.1.03 

ha2c  
10:00-10:30 DPN H.1.09 

ha2d  
10:00-10:30 DEN/LEM H.1.11 

at2e   10:00-10:30 KUP/SCV H.1.13 

at2f  
10:00-10:30 WLD/GDR H.1.17 

at2g  
10:00-10:30 EJN H.1.19 

ha3a 
 

10:30-11:00 DEI/SCA H.1.21 

ha3b  
10:30-11:00 MDN H.1.23 

ha3c  
10:30-11:00 VOP H.1.02 

at3d  
10:30-11:00 HGM/LIN H.1.04 

at3e  
10:30-11:00 HOG/VRN H.1.06 

at3f  
10:30-11:00 GVS H.1.08 

gy3g   10:30-11:00 KSS H.1.10 

ha4 
 11:00-11:30 HNR H.2.01 

ha4 
 11:00-11:30 DLF H.2.03 

ha4 
 

11:00-11:30 VRS H.2.05 

ha4 
 

11:00-11:30 MHR H.2.07 

ha4 
 

11:00-11:30 SWL H.2.09 

ha4 
 

11:00-11:30 BER H.2.13 

ha4   11:00-11:30 VLE H.2.15 

vw4 
 

11:00-11:30 HOK H.2.17 

vw4 
 

11:00-11:30 WGT H.2.19 

vw4 
 

11:00-11:30 TMR H.2.21 

vw4 
 

11:00-11:30 WDR H.2.23 

vw4 
 

11:00-11:30 VRL H.2.06 

vw5 
 

11:30-12:00 HDE H.2.08 

vw5 
 11:30-12:00 HKK H.2.12 

vw5 
 11:30-12:00 HOO H.2.18 

vw5 
 11:30-12:00 HST H.0.11 

vw5 
 11:30-12:00 HAK H.0.09 

 
 
 


