
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 28 juni 2022 

 
 
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 21 juli 2022, van 
08:30-09:30 uur. U kunt zich daarvoor aanmelden via een mailtje aan de mentor. 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 19 juli? Dat is echt 
de enige dag 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 kind(eren)! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens de mentoren van leerjaar 1, 
 
D. (Daan) Vellinga 
teamleider vmbo brugklas 
vll@sgweredi.nl  

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen uit 
vmbo leerjaar 1  

https://weredi.nl/over-weredi/schoolbenodigdheden
mailto:vll@sgweredi.nl
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Belangrijke data 
 
 
vrijdag 8 juli 2022  
14:30 16:00 Brugklasquiz 
  Voorafgaand les volgens rooster 
 
maandag 11 juli 2022 
08:25 10:05 ICE-toets Rekenen (diagnostische leerlingvolg-toets) 
  Aansluitend les volgens rooster 
 
dinsdag 12 juli 2022 
08:25 10:05 ICE-toets Lezen (diagnostische leerlingvolg-toets) 
10:30 12:10 Individuele LOB-gesprekken met de mentor 
  Aansluitend les volgens rooster 
 
woensdag 13 juli 2022  
10:00 14:00 De Wedert (zie laatste bladzijde) 
 
donderdag 14 juli 2022  
08:25 15.05 Themadag duurzaamheid, inclusief fietstocht 
 
vrijdag 15 juli 2022  
08:25 15.05 Themadag duurzaamheid 
19:00 23:00 Eindfeest in de Sporthal 
 
 
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 1 bellen leerlingen die niet bevorderd  
  kunnen worden naar de afdeling van hun voorkeur 
 
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 
10:45 11:30 Kennismaken nieuwe mentor en klas leerjaar 2 basis en kader 
 
 
maandag 25 juli 2022 Eerste vakantiedag 
 
donderdag 1 september 2022  
  Ouders ontvangen mail over start schooljaar 
  Leerlingen ontvangen mail over start schooljaar 
   
dinsdag 6 september 2022  Eerste schooldag  
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Wat goed is om te weten 
 
 

Ouderspreekuur 
Op donderdag 21 juli 2022 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 08:00 uur ’s 
ochtends, via een mailtje aan de mentor. 
 
Lokalen voor het spreekuur: 

klas mentor lokaal 

bk1a PKS, VL o108 

bk1b STY o118 

bk1c WIL, HNV o102 

bk1d BLN, VMN o104 

kgk1e RSK o112 

kgk1f JC o116 

kgt1g BSR o114 

kgt1h YZC o120 

kgt1j BMS, VBK o111 

gth1k HLT, ASD o113 

gth1l VSN, BKM o105 

gth1m EVN, BMN o103 

gth1n FEN, BRH o011        

 
 

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 27 juli 2022 bij de rector binnen zijn. 
 

Proclamatie (= rapportuitreiking) 
De mentoren reiken op de laatste schooldag, vrijdag 22 juli 2022, het rapport uit aan hun 
leerlingen. De schooldag is verplicht en we rekenen dus op ieders aanwezigheid. Rapporten 
worden niet opgestuurd.  
 
 

klas mentor lokaal 

bk1a PKS, VL o108 

bk1b STY o118 

bk1c WIL, HNV o102 

bk1d BLN, VMN o104 

kgk1e RSK o112 

kgk1f JC o116 

kgt1g BSR o114 

kgt1h YZC o120 
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kgt1j BMS, VBK o111 

gth1k HLT, ASD o113 

gth1l VSN, BKM o105 

gth1m EVN, BMN o103 

gth1n FEN, BRH o011        

 
 

Afmelding van schoolverlaters 
Voor een goede voorbereiding van het volgende schooljaar is het noodzakelijk dat wij 
uiterlijk op vrijdag 22 juli 2022 weten hoeveel leerlingen er voor het schooljaar 2022-2023 
zijn ingeschreven. Daarom:  
❑ moeten leerlingen die Were Di gaan verlaten uiterlijk op 22 juli aanstaande, om 12.00 

uur, schriftelijk bij de administratie zijn afgemeld. (U kunt een formulier downloaden 
van de schoolsite, via https://weredi.nl/upload/files/uitschrijving.pdf  

❑ moeten leerlingen die nog in onzekerheid verkeren over plaatsing bij een andere school, 
dit eveneens uiterlijk 22 juli aanstaande om 12.00 uur doorgeven aan de administratie.  

 

De Wedert 
Om het schooljaar leuk af te sluiten gaan we met alle brugklasleerlingen van het vmbo naar 
zwembad De Wedert in Valkenswaard. Er zijn een aantal zaken van belang: 

- Start activiteit om 10.00u: verzamelen bij de hoofdingang van De Wedert. 
- Einde activiteit om 14:00u: begeleidende docenten vertrekken vanaf de hoofdingang 

weer naar school. Leerlingen mogen achterblijven, maar vallen niet meer onder 
onze verantwoordelijkheid. 

- Leerlingen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma melden zich vóór 8 juli bij 
hun mentor.  

- Liever niet het water in? Er is een ligweide waar plaats is voor alternatieve activiteiten 
zoals sport & spel. Leerlingen zijn vrij om hiervoor zelf spullen mee te nemen. 

- Waardevolle spullen worden geacht thuis te laten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor 
verlies, schade of diefstal van eigendommen. 

- Bij slecht weer sluit De Wedert haar deuren. In dat geval zullen we een alternatief 
programma op school aanbieden. In dat geval zullen we dit op maandag 11 juli 
communiceren. 

 
 
 

https://weredi.nl/upload/files/uitschrijving.pdf

