
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 22 juni 2021 

 

Afsluitende week brugklas HV 
 
 
 
Beste ouders en leerlingen in de brugklas van havo/vwo, 
 
 
 
 
Op 7 juli start de afsluitende week voor de brugklassen Havo/Vwo. Deze week is een combinatie 
van het afnemen van proefwerken (PW), vakgebonden activiteiten, mondelingen (MO) en LVS 
toetsen. Die laatste toetsen zijn toetsen die de algemene vorderingen van de leerlingen in kaart 
brengen zonder dat daar leerwerk bij komt kijken. 
 
In de bijlage zijn de roosters voor de verschillende klassen opgenomen.  
 
Voor het proefwerk aardrijkskunde en de LVS toetsen hebben de leerlingen een opgeladen 
laptop nodig. De instructie om in te loggen krijgen de leerlingen van de mentor. De LVS toets 
rekenen en begrijpend lezen duren 60 minuten. De LVS toets spelling duurt 30 minuten, 
aansluitend is er tijd voor zelfstudie. Voor de mondelingen van Frans worden de leerlingen in het 
gebouw van Havo/Vwo verwacht. De voorbereiding daarop wordt in de vaklessen Frans met de 
leerlingen besproken. 
 
Voor de fietstocht van het vak aardrijkskunde krijgen de leerlingen uitleg van hun vakdocent. De 
leerlingen vertrekken in kleine groepjes een paar minuten na elkaar volgens onderstaand 
schema. Na afloop van de fietstocht is er nog tijd nodig om de opdrachten te verwerken. 
 
De afsluitende activiteit van het vak S&B zal in de vorm van sport en spel zijn op het sportveld 
achter de school. Leerlingen worden in sporttenue en startklaar op het veld verwacht om 11:30. 
Houd daarbij rekening met het weer ook wat eten en drinken betreft. Rond 13:30 zijn de 
leerlingen klaar. De afsluiting met de klas wordt door de leerlingen en de mentor zelf 
vormgegeven. 
 
 
 
 
 
 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen in de 
brugklas havo/vwo 
 



  
 
 
 
 

 

 
 
 
Het rooster van de afsluitende week wordt niet in magister gepubliceerd. Leerlingen krijgen hun 
eigen klassenrooster via hun mentor. Leerlingen moeten in het lokaal blijven tot de toets voor 
alle leerlingen afgelopen is, dit om de rust in het lokaal te bewaren én geloop in de gangen (in 
verband met corona en lesactiviteiten voor andere groepen in het gebouw) te voorkomen. We 
raden leerlingen aan om een lees- of puzzelboekje meenemen óf leerwerk voor een volgende 
toets. Het gebruik van de telefoon en de laptop is in het lokaal NIET toegestaan, ook niet als de 
toets al klaar is. Dit geldt uiteraard niet voor de toets van het vak aardrijkskunde en de LVS-
toeten die juist digitaal afgenomen worden. 
 
 
 
 
De catering is tot en met dinsdag 13 juli geopend. De regels daarbij zijn dat leerlingen iets mogen 
kopen en daarna zo snel mogelijk buiten pauze gaan houden als het weer het toelaat. 
 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd terecht bij de mentor van uw zoon/dochter of bij 
ondergetekende. 
 
Vriendelijke groeten, 
K. (Karin) Janssen-Knabben, teamleider brugklas HV 
JNK@sgweredi.nl 
 
  



  
 
 
 
 

 

Roosters voor de afzonderlijke klassen: 
 
HV1n 

datum tijd lokaal activiteit 

woensdag 7 juli 2021 08:30-09:00 o107 LVS SP + studie 

woensdag 7 juli 2021 10:00-11:00 o107 PW en  

woensdag 7 juli 2021 11:30-12:30 o107 PW ak  

donderdag 8 juli 2021 08:30-09:30 h113 en h115 MO fa  

donderdag 8 juli 2021 10:00-11:00 o107 PW wi  

vrijdag 9 juli 2021 8:30-12:00 buiten Fietstocht AK 

maandag 12 juli 2021 10:00-11:00 o107 PW ne  

maandag 12 juli 2021 11:30-12:30 o107 LVS RE 

dinsdag 13 juli 2021 10:00-11:00 o107 LVS BL 

dinsdag 13 juli 2021 11:30-12:30 o107 PW bi  

woensdag 14 juli 2021 11:30-13:30 sportveld S&B + mentoractiviteit 

 
HV1p 

datum tijd lokaal activiteit 

woensdag 7 juli 2021 08:30-09:00 o103 LVS SP + studie 

woensdag 7 juli 2021 10:00-11:00 o103 PW en  

woensdag 7 juli 2021 11:30-12:30 o103 PW ak  

donderdag 8 juli 2021 08:30-09:30 o103 LVS BL 

donderdag 8 juli 2021 10:00-11:00 o103 PW wi  

vrijdag 9 juli 2021 9:10-12:45 buiten Fietstocht AK 

maandag 12 juli 2021 08:30-09:30 h113 en h115 MO fa  

maandag 12 juli 2021 10:00-11:00 o103 PW ne  

dinsdag 13 juli 2021 10:00-11:00 o103 LVS RE 

dinsdag 13 juli 2021 11:30-12:30 o103 PW bi 

woensdag 14 juli 2021 11:30-13:30 sportveld S&B + mentoractiviteit 

 
HV1q 

datum tijd lokaal activiteit 

woensdag 7 juli 2021 08:30-09:00 o111 LVS SP + studie 

woensdag 7 juli 2021 10:00-11:00 o111 PW en 

woensdag 7 juli 2021 11:30-12:30 o111 PW ak 

donderdag 8 juli 2021 08:30-09:30 o111 LVS BL 

donderdag 8 juli 2021 10:00-11:00 o111 PW wi 

vrijdag 9 juli 2021 10:10-13:45 buiten Fietstocht AK 

maandag 12 juli 2021 10:00-11:00 o111 PW ne 

maandag 12 juli 2021 11:30-12:30 o111 LVS RE 

dinsdag 13 juli 2021 10:00-11:00 h113 en h115 MO fa  

dinsdag 13 juli 2021 11:30-12:30 o111 PW bi 

woensdag 14 juli 2021 11:30-13:30 sportveld S&B + mentoractiviteit 

 



  
 
 
 
 

 

At1r 

datum tijd lokaal activiteit 

woensdag 7 juli 2021 08:30-09:00 o114 LVS SP + studie 

woensdag 7 juli 2021 10:00-11:00 o114 PW en 

woensdag 7 juli 2021 11:30-12:30 o114 PW ak 

donderdag 8 juli 2021 08:30-09:30 o114 LVS BL 

donderdag 8 juli 2021 10:00-11:00 o114 PW wi 

vrijdag 9 juli 2021 10:50-14:30 buiten Fietstocht AK 

maandag 12 juli 2021 10:00-11:00 o114 PW ne 

maandag 12 juli 2021 11:30-12:30 o114 LVS RE 

dinsdag 13 juli 2021 11:30-12:30 o114 PW bi 

dinsdag 13 juli 2021 13:00-14:00 h113 en h115 MO fa  

woensdag 14 juli 2021 11:30-13:30 sportveld S&B + mentoractiviteit 

 
Gy1s 

datum tijd lokaal activiteit 

woensdag 7 juli 2021 10:00-11:00 o105 PW en 

woensdag 7 juli 2021 11:30-12:30 o105 PW ak 

woensdag 7 juli 2021 13:00-14:00 h113 en h115 MO fa  

donderdag 8 juli 2021 08:30-09:30 o105 LVS SP + studie 

donderdag 8 juli 2021 10:00-11:00 o105 PW wi 

donderdag 8 juli 2021 11:30-12:30 o105 PW ltc 

vrijdag 9 juli 2021 11:40-15:00 buiten Fietstocht AK 

maandag 12 juli 2021 08:30-09:00 o105 LVS RE 

maandag 12 juli 2021 10:00-11:00 o105 PW ne 

dinsdag 13 juli 2021 10:00-11:00 o105 PW sp 

dinsdag 13 juli 2021 11:30-12:30 o105 PW bi 

dinsdag 13 juli 2021 13:00-14:00 o105 LVS BL 

woensdag 14 juli 2021 11:30-13:30 sportveld S&B + mentoractiviteit 

 
 


