Beste leerlingen, geachte ouders,
•

Hoewel er nog hard gewerkt dient te worden nadert het einde van het schooljaar snel. Voor het einde van
het schooljaar is er echter nog een aantal zaken te doen:

•

Aan het einde van de proefwerkweek moeten alle kluisjes leeg en schoon zijn. Hierna worden de kluisjes
geopend en leeggemaakt. De kluisjes zijn niet meer toegankelijk na 14 juli 2017. N.B. Bewaar de
schoolpas zorgvuldig voor het volgende schooljaar!

•

Donderdag 13 juli 2017 is de laatste lesdagactiviteit voor klas 1, 2 en 3. Nadere informatie over deze
activiteiten volgt. Om 12 uur kunnen de cijfers van de proefwerkweek worden opgehaald. Op het
roosterbord is op deze dag een rooster daarvoor te vinden.

•

Uiterlijk vrijdag 14 juli 2017: alle boeken van de mediatheek inleveren. Niet ingeleverde
mediatheekboeken of andere materialen worden in rekening gebracht.

•

Vrijdag 14 juli 2017 boeken inleveren op school bij het schoolboekenbedrijf xxx. Het rooster is te vinden op
de website van xxx,

•

De periode tussen 13 juli en 21 juli 2017 is wel lesvrij maar nog geen vakantie; in deze periode verwachten
wij dat ouders en leerlingen bereikbaar zijn voor school.

•

Op 21 juli 2017 is de laatste schooldag. De school is verplicht om Leerplicht inzage te geven in de
absentengegevens. Leerplicht heeft aangegeven streng te controleren op afwezigheid vlak voor de
officiële zomervakantie. Om misverstanden te voorkomen hierbij de procedure: Op 21 juli haalt de
leerling het rapport persoonlijk op bij de mentor volgens het rooster in de jaaragenda. In het geval van
ziekte of te laat zijn, kan het rapport ook op 24 juli van 9.00 tot 12.00 uur bij de leerlingenadministratie
afgehaald worden. Op 24 juli 2017 om 13.00 uur worden de achtergebleven rapporten weggenomen bij
de administratie en registreren we de betreffende leerlingen als absent voor de laatste schooldag. Het is
aan Leerplicht om deze absenties al dan niet in behandeling te nemen. Rapportuitreiking volgens schema
op de website van de school.

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

