Plaats : Druten
Datum : 4 juni 2019
Aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers van het Pax havo|vwo
Beste leerling, ouders/verzorgers,
Nog een aantal weken en dan zetten we een punt achter het schooljaar 2018-2019.
Voordat wij echter van een welverdiende zomervakantie kunnen gaan genieten moet er eerst nog
een aantal zaken worden afgehandeld.
Maandag 17 juni t/m dinsdag 25 juni 2019
Toetsweek
Leerlingen van klas 1 en 2 hebben toetsweek t/m vrijdag 21 juni 2019.
Het rooster voor de toetsweek is reeds in het bezit van de leerlingen.
Inname kluissleutel
Alle leerlingen moeten hun kluissleutel inleveren. Op de hieronder aangegeven dagen kan dat bij de
conciërges.
13/6
14/6
17/6
18/6
19/6
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5
Vrijdag 21 (klas 1 en 2) en dinsdag 25 juni (klas 3, 4 en 5)
Laatste dag proefwerkweek.
Voor de laatste keer dit schooljaar liggen de gevonden voorwerpen in de hal uitgestald.
Voorwerpen die achterblijven zullen een goede bestemming krijgen.
Woensdag 26 juni

Inzage proefwerken klas 1 en 2 volgens onderstaand schema:

Klas 1: 08:15 uur
H1A H1B V1A

V1B

H2A

klas 2: 09:00 uur
H2B H2C
V2A

D0.10 D0.11 D0.13 D1.07 D1.08 D1.10 D1.11
KRH

KLW

HEP

Donderdag 27 juni

RIT

PEE

MRI

D1.12

BON VSA/KUI

V2B
D1.13
VRL

Boeken inleveren

Voor het Pax h|v is donderdag 27 juni de enige dag om de boeken in te leveren. Dit kan voor iedere
klas alleen volgens onderstaand schema. Het is van het grootste belang de juiste tijden in acht te
nemen. Mocht het echt niet lukken om het pakket (met inleverlijst) zelf niet in te leveren dan wordt
verzocht om dit op het aangegeven tijdstip door iemand anders te laten doen
Zorg bij het inleveren van de boeken voor het volgende:
•
•
•

Lever de boeken in met je eigen inleverlijst
Verwijder kaftpapier en losse (notitie)blaadjes.
Doe het inleverformulier voorin het bovenste boek.

Het boekenpakket van volgend schooljaar is voor ouders kosteloos en wordt samengesteld op
basis van de vakken die de leerling volgt op school; er hoeft hiervoor geen bestelling te worden
geplaatst.

08:30-08:45
08:45-09:00
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45- 10:00

H1A+H1B 10:30-10:45 H3A+H3B
V1A+V1B 10:45-11:00 H3C+H3D
11:15-11:30 V3A+V3B
H2A+H2B 11:30-11:45
V3C
H2C+V2A 12:30-12:45 H4A+H4B
V2B
12:45-13:00 H4C+H4D

13:00-13:15
H4E
15:15-15:30 V5A+V5B
13:30-13:45 H5A+H5B 15:30-15:45
V5C
13:45-14:00 H5C+H5D 15:45-16:00 V6A+V6B
14:00-14:15
H5E
16:00-16:15
V6C
14:30-14:45 V4A+V4B
14 :45-15:00
V4C

Donderdag 27 juni

Rapportvergaderingen klas 1 en 2.

Vrijdag 28 juni

Inzage proefwerken klas 3, 4 en 5.

12:00 – 12:30 uur.

De docenten zitten in de diverse lokalen. Leerlingen kunnen langs de lokalen gaan om de in de
toetsweek gemaakte proefwerken in te zien.
Vrijdag 28 juni

Rapportvergaderingen klassen 3, 4 en 5.

Maandag 1, dinsdag 2 en woensdag 3 juli

PWS-congres h4 en v5

Op 1, 2 en 3 juli hebben de leerlingen van h4 en v5 een verplicht PWS-congres. In de ochtenduren
werken zij dan van 9.00 tot 12.00 uur op school aan hun profielwerkstuk. De leerlingen krijgen van de
docenten informatie over het programma. (Ter informatie over hoe ver de leerlingen nu zijn met hun
pws-traject: op 24 juni is de deadline voor stap 3: plan van aanpak).
Maandag 1 juli
Dinsdag 2 juli

Diploma-uitreiking havo (19:30 uur)
Diploma-uitreiking vwo (19:30 uur)

Woensdag 3 juli

Rapportuitreikingen havo en vwo

Klas 1 en 2: 09:00 uur volgens onderstaand schema
H1A

H1B

V1A

V1B

H2A

H2B

H2C

D0.10 D0.11 D0.13 D1.07 D1.08 D1.10 D1.11
KRH

KLW

HEP

RIT

PEE

MRI

H2B
D1.12

BON VSA/KUI

V2A

V2B

D1.13 D0.10
VRL

KRH

Klas 3h/v, 4h/v en 5v om 10.00 uur.
De docenten zitten in de diverse lokalen. Leerlingen kunnen langs de lokalen gaan om de rapporten
in ontvangst te nemen.
Woensdag 3 juli na de rapportuitreiking 3havo/4vwo: Eventuele loting deelname buitenlandreizen.
Aanwezigheid verplicht.
Vrijdag 5 juli

School gesloten

Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus Zomervakantie

Vrijdag 16 augustus

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding Pax h|v

Boeken ophalen nieuwe schooljaar (09:00 – 16:00 uur).

