
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van Vmbo T1, T2 en T3 
 
Datum : 02-11-2020 
Ref : UV20-38/GOM/LB 
Betreft : informatie week 46  
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
We zitten momenteel al in week 45. In de week van 9 t/m 13 november (week 46) staat een 
activiteitenweek gepland. Dit betekent dat er ook andere zaken dan lessen worden ingepland. Dit 
heeft (mogelijk) invloed op het rooster van uw zoon of dochter. Vanwege COVID-19 restricties zijn 
een aantal activiteiten komen te vervallen. Hierdoor gaan meer lessen dan gewoonlijk, tijdens de 
activiteitenweek, toch door. Het is deze week nog belangrijker voor uw zoon/dochter om zijn/haar 
rooster goed in de gaten te houden. Hieronder treft u een inkijkje in de week voor de doelgroepen: 
Vmbo theorie leerjaar 1, Vmbo theorie leerjaar 2 en Vmbo theorie leerjaar 3 
 
Vmbo theorie leerjaar 1 
Deze week bestaat voor het overgrote deel uit ‘les volgens rooster’.  
Maandagmiddag staat er een sportdag gepland en op woensdag zullen tijdens lesuur 2 en 3 toetsen 
voor Duits en aardrijkskunde worden afgenomen. Voor de talentklas sport staat er ook een 
zwemactiviteit op dinsdag gepland. Mentoren zullen om dit programma heen lob gesprekken willen 
voeren met leerlingen. Dit zal niet op het rooster staan. 
 
Vmbo theorie leerjaar 2 
Op maandag en dinsdag tijdens het tweede en derde uur staan er toetsen gepland voor de vakken 
science, aardrijkskunde, economie en Duits. De overige dagen is het ‘les volgens rooster’. Mentoren 
zullen om dit programma heen lob gesprekken willen voeren met leerlingen. Dit zal niet op het 
rooster staan. 
 
Vmbo theorie leerjaar 3 
Op maandag, dinsdag en woensdag tijdens het tweede en derde lesuur staan de onderstaande 
toetsen gepland. LET OP: voor het vak aardrijkskunde staat er een schoolexamen gepland.  
N.B. voor schoolexamens geldt het examenreglement, welke u kunt vinden op de website.  
Op donderdag en vrijdag is er ‘les volgens rooster’. Mentoren zullen om dit programma heen lob 
gesprekken willen voeren met leerlingen. Dit zal niet op het rooster staan. 
 
Hieronder treft u het toetsoverzicht. 

 

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat uiteraard graag. 
 
Hartelijke groet, 
 
Jacob Gommers 
Afdelingsleider vmbo-t leerjaar 1, 2 en 3 
Pax vmbo 

Klas/cluster dag vak Klas/cluster dag vak Klas/cluster dag vak 
T3.bha1 ma bha T3.ec1 di ec T3.ak1 wo ak 
T3.bha2 ma bha T3.ec2 di ec T3.ak2 wo ak 
T3.nsk11 ma nsk1 T3.ec3 di ec T3A wo en 
T3.nsk12 ma nsk1 T3.du1 di du T3B wo en 
   T3.du2 di du T3C wo en 
      T3D wo en 


