
augustus 2018 
vr 17 aug Accolade  
ma 20 aug START PERIODE 1 
 13.20 – 15.00 uur mentoruur voor alle leerlingen 
di 21 aug start lessen volgens rooster 
 1ste uur introductie leerjaar 1 
 offerfeest 
wo 22 aug 1ste uur introductie leerjaar 1 
 uitreiken devices leerjaar 1 
 schoolfotograaf voor nieuwe leerlingen i.v.m. schoolpasje 
do 23 aug 1ste uur introductie leerjaar 1 
 gehele dag introductie mavo 1-4 
 19.00-21.00 uur disco leerjaar 1 
vr 24 aug gehele dag introductie havo/vwo 2  
 gehele dag introductie vmbo 1-4  
wo 29 aug 19.00 uur kennismakingsavond mavo1 en 2, geb. C 
 19.30 uur infoavond mavo3 / uitreiken pta, geb. A 
 20.15 uur infoavond mavo4 / uitreiken pta, geb. A 
do 30 aug Kurzweilinstructie in OLC voor nieuwe Kurzweilleerlingen 
 19.30 uur infoavond (T)vwo2, geb. A 
 20.30 uur infoavond (T)vwo3, geb. A 
vr 31 aug Accolade  

 
september 2018 

ma 3 sep 20.00 oudervereniging, geb. B 
di 4 sep 19.30 infoavond (T)ha4-5 / uitreiken pta, geb. A 
do 6 sep 19.30 infoavond (T)ha2-3, geb. A 
ma 10 sep leerlingen les tot 12.50 uur i.v.m. studiemiddag personeel 
di 11 sep 18.30 info ouders LWOO lj. 1, geb. B 
 19.00 infoavond bb/kb/km lj. 1, geb. B 
 19.00 infoavond bb/kb lj. 2, geb. B 
 20.00 infoavond bb/kb lj. 3 / uitreiken pta, geb. B 
 20.00 infoavond bb/kb lj. 4 / uitreiken pta, geb. B 
do 13 sep 18.30 infoavond (T)vw6 / uitreiken pta, geb. A 
 19.30 infoavond (T)vw5 / uitreiken pta, geb. A 
 20.30 infoavond (T)vw4 / uitreiken pta, geb. A` 
vr 14 sep Accolade 
di 18 sep schoolfotograaf leerlingen leerjaar 2 en hoger 
 start uitleg MaS (maatschappelijke stage) voor leerlingen leerjaar 1 
wo 19 sep vanaf 15.00 kennismakingsgesprekjes mentor en ouders lj. 1 (T)havo/(T)vwo 
do 20 sep vanaf 15.00 kennismakingsgesprekjes mentor en ouders lj. 1 (T)havo/(T)vwo 
ma 24 t/m 
vr 28 sep 

Breakweek 1 met reizen 

vr 28 sep Accolade 
 
oktober 2018 

ma 1 okt 20.00 oudervereniging, geb. B 
di 2 okt 19.30-22.00 MR 
do 4 okt Europese dag van de talen – TTO docenten en leerlingen Tha3/Tvw3 bezoeken basisscholen 
wo 10 okt Dag van de duurzaamheid 
do 11 okt 19.30 uitreiking CAE en CFC (Tha4 en Tvw5) 
vr 12 okt Accolade 
ma 15 t/m 
vr 19 okt 

herfstvakantie 

ma 22 okt 
t/m vr 2 
nov 

stage vmbo-4 

di 23 okt vanaf 12.50 leerlingen (T)ha4-5 en (T)vw4-5-6 vrij ivm toetsweek 
wo 24 t/m 
di 30 okt 

toetsweek (T)ha4-5 en (T)vwo4-5-6 
 

wo 24 okt vanaf 15.15 10 minutengesprekken met ouders mavo 4 
do 25 okt vanaf 15.15 10 minutengesprekken met ouders mavo 4 
vr 26 okt 19.30 IB-uitreiking Tha5 en Tvw6 van schooljaar 17/18 
wo 31 okt 19.30 TTO-infoavond voor ouders en leerlingen groep 7 



 
november 2018 

do 1 nov 19.30 TTO-infoavond voor ouders en leerlingen groep 8 
vr 2 nov Accolade 
 spooktocht voor leerlingen leerjaar 2 
ma 5 nov START PERIODE 2 
 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment (T)ha/(T)vw 
 19.30 klankbordgroep mavo 1-4 
di 6 nov 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment (T)ha/(T)vw 
 19.00 studie- en beroepenavond voor lln en ouders vmbo/mavo/(T)ha3, aula geb. A 
do 8 nov inschrijvingen herkansingen (T)ha5/(T)vw6 
vr 9 nov schoolfeest CIA voor alle leerlingen 
ma 12 t/m vr 
24 nov 

kennismakingslesjes leerlingen groep 8 

ma 12 nov 15.00 deadline inschrijving herkansingen (T)ha5/(T)vw6 
 20.00 oudervereniging, geb. B 
di 13 nov rapportvergaderingen, leerlingen gehele dag vrij 
wo 14 nov 12.30 lunch met directeur en enkele leerlingen vmbo 
 vanaf 15.00 overleg mentor/ouders/lln (T)ha4-5 en (T)vw4-5-6 
 vanaf 15.00 rapportuitreiking aan ouders en leerling klas 1-2-3 
do 15 nov 1ste, 2de en 3de uur herkansingen TW1 (T)ha5 en (T)vw6 
 vanaf 15.00 overleg mentor/ouders/lln (T)ha4-5 en (T)vw4-5-6 
 vanaf 15.00 rapportuitreiking aan ouders en leerling klas 1-2-3 
 19.30 klankbordgroep vmbo 1-4 
 19.30 klankbordgroep (T)vwo 1-6 
vr 16 nov Accolade 
do 22 nov overleg mentoren lj. 1 met docenten groep 8 
vr 23 nov informatiemiddag voor (T)havo4 en (T)vwo4 Avans Breda 
 16.00-21.00 Winterfair mavo, geb. C 
ma 26 t/m vr 
30 nov 

Breakweek 2 

ma 26 en di 
27 nov 

carrièredagen vmbo lj. 3 

wo 28 t/m vr 
30 nov 

bezinningsdagen (T)havo 4 en mavo 3 

vr 30 nov Accolade 
 
december 2018  

ma 3 t/m vr 
7 dec 

stage vmbo lj. 3 
SE2 vmbo 

ma 3 dec 20.00 oudervereniging, geb. B 
di 4 dec 19.30-22.00 MR 
wo 5 t/m di 
11 dec 

SE2 mavo-4  

ma 10 dec inzage SE2 vmbo 
di 11 dec inschrijving herkansingen vmbo-4 SE2 
 informatieavond ouders basisscholen Rijen in De Boodschap 
do 13 dec 15.00 deadline inschrijving herkansingen vmbo-4 SE2 
 informatieavond ouders basisscholen Tilburg bij Beatrix College 
vr 14 dec paarse vrijdag 
 1ste, 2de en 3de uur herkansingen SE2 vmbo 4 
 Accolade 
ma 17 dec infoavond profielkeuze nieuwe vakken (T)vw3 
di 18 dec inschrijving herkansing mavo 4 SE2 
wo 19 dec 12.30 lunch met directeur en leerlingen (T)havo 
 uitreiken SE-lijsten mavo/vmbo 4 door mentor aan ouders/lln 
do 20 dec 15.00 deadline inschrijving herkansingen mavo 4 SE2 
 uitreiken SE-lijsten mavo/vmbo 4 door mentor aan ouders/lln 
vr 21 dec kerstvieringen tot uiterlijk 14.00 uur 
ma 24 dec 
t/m vr 4 jan 

kerstvakantie 

 
januari 2019 

ma 7 jan 11.10 uur start lessen 



 20.00 uur oudervereniging, geb. B 
di 8 jan vanaf 12.50 leerlingen (T)ha3-4-5 en (T)vw3-4-5-6 vrij i.v.m. toetsweek 
 8ste en 9de uur herkansingen mavo-4 
wo 9 t/m di 
14 jan 

Toetsweek (T)ha3-4-5 en (T)vw3-4-5-6 

vr 11 jan Accolade 
wo 16 jan 12.30 lunch met directeur en enkele leerlingen mavo 
 vanaf 15.00 uitreiken SE-lijsten mavo 4 door mentor aan ouders/lln 
 informatieavond voor ouders van lln uit groep 8 uit Dongen en omgeving in de aula 
do 17 jan vanaf 15.00 uitreiken SE-lijsten mavo 4 door mentor aan ouders/lln 
 19.00 informatieavond profielkeuze 2de fase nieuwe vakken (T)ha3 
ma 21 jan START PERIODE 3 
 luistertoets vwo Duits 
 luistertoets havo Frans 
 luistertoets vmbo bb Engels 
 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment TW2 
di 22 jan luistertoets vwo Engels 
 luistertoets havo Duits 
 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment TW2 
 19.30 presentatie haco (T)ha3 
wo 23 jan luistertoets vwo Frans 
 luistertoets havo Engels 
 luistertoets mavo Duits 
do 24 jan luistertoets vmbo kb/mavo Engels 
 inschrijving herkansingen geopend (T)ha5 en (T)vw6 
 19.00 infoavond ouders profielkeuze vmbo 2 
vr 25 jan Accolade 
ma 28 jan rapportvergaderingen, leerlingen gehele dag vrij 
 15.00 deadline inschrijving herkansing (T)ha5 en (T)vw6 
wo 30 jan vanaf 15.00 rapportuitreiking mentor/ouders/lln op vrijwillige basis 
 19.30 klankbordgroep (T)havo 1-5 
do 31 jan vanaf 15.00 rapportuitreiking mentor/ouders/lln op vrijwillige basis 
 19.30 klankbordgroep (T)vwo 1-6 
 19.30 klankbordgroep vmbo 1-4 

 
februari  2019 

vr 1 feb 1ste, 2de en 3de uur herkansing (T)havo5 en (T)vwo6, lessen vervallen voor deze klassen 
ma 4 feb 20.00 oudervereniging, geb. B 
wo 6 feb vanaf 15.15 10-minutengesprekken met ouders mavo 4-leerlingen 
do 7 feb vanaf 15.15 10-minutengesprekken met ouders mavo 4-leerlingen 
vr 8 feb Accolade 
ma 11 feb 19.30 klankbordgroep mavo 1-4, geb. C 
di 12 feb vanaf 12.00 voor mavo-3 “een opleiding goed bekeken” 
 19.30-22.00 MR 
wo 13 feb leerlingen vrij vanaf 12.00 uur i.v.m. open dag 
 16.00-20.00 open dag vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo 
ma 18 t/m 
vr 22 feb 

haco-stage (T)ha4 

ma 18 feb 19.30 infoavond decanen mavo 3 
di 19 feb Phileas Fogg Thavo2 en Tvwo2 
wo 20 feb 12.30 lunch met directeur en enkele leerlingen (T)vwo 
 13.30 TTO proeflesjes voor nieuwe leerlingen 
 19.00 presentatie sectorwerkstuk mavo 4 
do 21 feb Oriëntatieochtend profielkeuze vmbo 2 
 13.30 TTO proeflesjes voor nieuwe leerlingen 
 19.00 presentatie profielwerkstuk (T)ha5 en (T)vw6 
vr 22 feb Accolade 
ma 25 feb 
t/m vr 1 mrt 

stage mavo 3 

wo 27 feb 
t/m vr 1 mrt 

bezinningsdagen (T)vw5 

wo 27 feb 13.30 TTO-proeflesjes voor nieuwe leerlingen 
do 28 feb 13.30 TTO-proeflesjes voor nieuwe leerlingen 

 



 
 
maart  2019 

ma 4 t/m vr 8 
mrt 

Carnavalsvakantie 

ma 11 mrt 20.00 oudervereniging, geb. B 
di 12 mrt 16.00-20.00 centrale aanmelding groep-8-leerlingen van buiten Dongen 
do 14 mrt 16.00-20.00 centrale aanmelding groep-8-leerlingen uit Dongen 
vr 15 mrt Accolade 
ma 18 t/m vr 
22 mrt 

SE3 vmbo 4 

ma 18 t/m di 
26 mrt 

toetsweek (T)ha5 en (T)vw6 

ma 18 mrt excursie “Stap op de rode loper” mavo 3 
di 19 mrt vanaf 12.50 leerlingen mavo 4/(T)ha4/(T)vw4-5 vrij i.v.m. toetsweek 
wo 20 t/m di 
26 mrt 

toetsweek (T)ha4-5/(T)vw4-5-6 en SE3 mavo 4 

wo 20 mrt hypnoseavond lj. 3 
vr 22 mrt filmavond lj. 1 
ma 25 mrt 19.00 infoavond profielkeuze vmbo lj. 2 en overstappers van mavo 
di 26 mrt inzage SE3 vmbo 4 
 inschrijving herkansing vmbo 4 SE3 
wo 27 mrt 19.00 Boejuh! 
do 28 mrt 15.00 sluiting inschrijving herkansingen vmbo 4 SE3 
 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment TW3 (T)ha5/(T)vw6 
vr 29 mrt herkansingen vmbo 4 SE3 
 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment TW3 (T)ha5/(T)vw6 
 Accolade 

 
april 2019 

ma 1 t/m do 
4 apr 

examens dienstverlening en producten mavo 

ma 1 t/m vr 
18 apr 

stage vmbo 3 

ma 1 apr exameninstructie vmbo 4 
 start cspe vmbo 4 tot en met vrijdag 20 april 
 20.00 oudervereniging, geb. B 
di 2 apr 19.30-22.00 MR 
 Shakespearetoneel Tvwo1 
wo 3 apr inschrijvingen herkansingen geopend ma4/(T)ha5/(T)vw6 
 Shakespearetoneel Thv1 
do 4 apr intake TTO nieuwe leerlingen 
 19.00 leerlingen in ’t zonnetje 
vr 5 apr 15.00 deadline herkansing ma4/(T)ha5/(T)vw6 
ma 8 apr START PERIODE 4 
di 9 apr 1ste, 2de en 3de uur herkansingen ma4/(T)ha5/(T)vw6 
wo 10 apr rapportvergaderingen, leerlingen vrij 
do 11 apr uitreiken SE3 lijsten vmbo 4, akkoordverklaring en controle doopnamen 
 vanaf 15.00 contactmoment met alle ouders en lln op vrijwillige basis 
 19.30 klankbordgroep (T)vwo 1-6 
vr 12 apr uitreiken SE3 lijsten vmbo 4, akkoordverklaring en controle doopnamen 
 Accolade 
ma 15 apr start facultatieve lessen (T)ha5 en (T)vw6 
 exameninstructie mavo 4 en uitreiken SE3 lijsten, akkoordverklaring en controle doopnamen 
 vanaf 15.00 contactmoment met alle ouders en lln op vrijwillige basis 
 19.30 klankbordgroep (T)havo 1-5 
di 16 apr 11.10 exameninstructie (T)ha5, akkoordverklaring en controle doopnamen in OLC 
 12.00 exameninstructie (T)vw6, akkoordverklaring en controle doopnamen in OLC 
 ’s morgens keuzemarkt vmbo 2 
 jaarafsluiting vmbo4 en mavo 4 
wo 17 apr Casinoavond 
do 18 apr Cambreursportdag 
 Stijlavond 



vr 19 apr t/m 
ma 3 mei 

meivakantie 

 
mei  2019 

t/m vr 3 
mei 

meivakantie 

ma 6 mei start facultatieve lessen mavo 4 
 start Ramadan 
 20.00 oudervereniging 
do 9 mei start centraal examen  
vr 10 mei Accolade 
ma 13 mei 19.30 klankbordgroep mavo 1-4 
do 16 mei IB Exams Tha5 en Tvw6  
 19.00 infoavond uitwisseling (T)vw3 ouders en leerlingen met aansluitend info over bovenbouw 

TTO 
 19.30 klankbordgroep vmbo 1-4 
za 18 mei IB Exams Tha5 en Tvw6  
di 21 mei presentatie ckv (T)ha4 en (T)vw4 
 19.30-22.00 MR 
wo 22 mei presentatie ckv (T)ha4 en (T)vw4 
do 23 t/m 
wo 29 mei 

Breakweek 3 

do 23 mei einde centraal examen 
vr 24 mei Accolade 
ma 27 mei excursiedag vmbo 1-2 
di 28 mei ckv-dag vmbo/mavo 3 
wo 29 mei excursiedag vmbo 3 / Dance around the World mavo 2 
do 30 en vr 
31 mei 

Hemelvaartweekend 

 
juni  2019 

ma 3 jun 18.30-19.30 kennismakingsavond nieuwe leerlingen vmbo 1, geb. A 
 20.00-21.00 kennismakingsavond nieuwe leerlingen mavo 1, mavo/havo 1, geb. A 
 20.00 ouderavond, geb. B 
di 4 jun Suikerfeest 
 19.00-20.00 kennismakingsavond nieuwe leerlingen havo 1, Thv 1, geb. A 
do 6 jun 19.00-20.00 kennismakingsavond nieuwe leerlingen vwo 1, Tvwo 1, geb. A 
vr 7 jun Accolade 
ma 10 jun tweede pinksterdag 
di 11 jun LOB meeloopdag vmbo bb/kb en mavo 1 
 18.00-22.00 MR 
wo 12 jun 8.00 bekendmaking normering eerste tijdvak 
 17.00-18.00 uitslag vmbo/mavo/havo/vwo 
 19.00 cijferlijsten afhalen vmbo/mavo/havo/vwo 
do 13 jun uiterlijk 17.00 aanmelden tweede tijdvak 
 19.00 TTO showcase voor alle TTO-leerlingen 
vr 14 jun vanaf 12.50 uur leerlingen vrij i.v.m. personeelsactiviteit 
ma 17 jun tweede tijdvak vmbo/mavo/havo/vwo 
di 18 jun tweede tijdvak vmbo/mavo/havo/vwo 
wo 19 jun tweede tijdvak vmbo/mavo/havo/vwo 
do 20 jun leerlingen (T)ha4 en (T)vw4-5 ’s morgens vrij i.v.m. start toetsweek 
 leerlingen overige leerjaren met toetsweek les tot 12.50 uur 
 13.20 start toetsweek (T)ha4 en (T)vw4-5 
 tweede tijdvak aangewezen vakken 
vr 21 jun start toetsweek en afsluitende week overige leerjaren 
 Accolade 
do 27 jun einde toetsweek 
 B-dagen vmbo 
vr 28 jun uitslag tweede tijdvak 
 B-dagen vmbo 

 
juli  2019 

ma 1 jul rapportvergaderingen 
20.00 uur oudervereniging, geb. B 



di 2 jul rapportvergaderingen 
wo 3 jul boeken inleveren (onder voorbehoud) 

mentoren berichten ouders over vervolg schoolloopbaan n.a.v. rapportvergaderingen 
16.00 uur diplomering mavo 
20.00 uur diplomering vmbo 

do 4 jul 16.00 uur diplomering havo 
20.00 uur diplomering vwo 

vr 5 jul 08.30 uur rapportuitreiking aan alle leerlingen 
Accolade  
13.00 uur start vakantie tot en met 16 augustus 

 
 


